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1.਼ਪਜਏਰ ਼ਿਿੀਸਤਾਂਿਾਂ
ਡਛਕੜ:
ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ ਼ਜ਼ਰਹ ਯਜ ਦੀ ਉੱਤਯ-ਿਯਫ ਼ਹੱ ਸੀ ਼ਿੱ ਚ ਸ਼ਥਤ ਹੁ। ਇਹ ਜਰੰਧਯ ਯੁਿ਼ਨਊ ਼ਡਿਜ਼ਨ
਼ਿੱ ਚ ੈਂਦ ਹੁ ਅਤੀ ਯਜ ਦੀ ਦਾਆਫ ਐੀਤਯ ਦੀ ਼ਫਸਤ ਦਾਆਫ ਼ਿੱ ਚ ਸ਼ਥਤ ਹੁ। ਇਹ ਼ਜ਼ਰਹ ਉ-ਹੜ੍ ਹੁ ਅਤੀ ਉੱਤਯੱ ਛਭ ਼ਿੱ ਚ ਼ਫਆਸ ਦ਼ਯਆ ਦ ਪੁਰਅ ਹੁ। ਇਹ ਉੱਤਯ ਼ਿਥਏਯ 30 ਼ਡਯ -9 ਅਤੀ 32 ਼ਡਯ -05 ਅਤੀ ਿਯਫ
ਰੰਫਏਯ 75 ਼ਡਯ -32 ਅਤੀ 76 ਼ਡਯ -12 'ਦੀ ਼ਿਚਏਯ ਸ਼ਥਤ ਹੁ।ਇਹ ਉੱਤਯ ਿਯਫ ਼ਿੱ ਚ ਼ਹਭਚਰ ਰਦੀਸ ਦੀ
ਏਾਂੜ੍ ਅਤੀ ਊਨ ਼ਜ਼਼ਰਹਆ,ਂ ਦੱ ਐਣ-ੱ ਛਭ ਼ਿੱ ਚ ਜਰੰਧਯ, ਏਿਯਥਰ, ਯੂੜ੍ ਅਤੀ ਸਹਦ ਬਤ ਼ਸੰ  ਨਯ ਼ਜ਼਼ਰਹਆਂ
(ਉੱਤਯ-ੱ ਛਭ ਼ਿੱ ਚ ਾਯਦਸਾਯ) ਨਰ ਸਾਂਝਆਂ ਹੱ ਦਾਂ ਸਾਂਝਆਂ ਏਯਦ ਹੁ।

ਸਥਾਨ ਅਤ ਅਕਾਯ:

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ ਼ਜ਼ਰਹ ਼ਸਿ਼ਰਏ ਯੇਂਜ ਦੀ ੁਯਾਂ ਦਆਂ ਹੜ੍ਆਂ ਤੀ ਸ਼ਥਤ ਹੁ। ਼ਜਸਦ ਏਰਭਿਯ ਉੱਤਯ

ਅਤੀ ਦੱ ਐਣ ਿਦ ਦ਼ਯਆ ਼ਫਆਸ ਅਤੀ ਸਤਰਾਜ ਹੁ। ਇਹ ਭਾੱ ਐ ਤਯ ਤੀ ਿੱ ਡ ਼ਣਤ ਼ਿੱ ਚ ਸਥਨਾਂ ਤੀ ਚੂਅ, ਨ਼ਰਆਂ
ਅਤੀ ਫਨਸ ਦਾਆਯ ਼਼ਯਆ ਹੂਇਆ ਹੁ। ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ ਼ਜ਼ਰਹੀ ਦ ਇੱ ਏ ਿੱ ਡ ਼ਹੱ ਸ ਼ਫਆਸ ਦ਼ਯਆ ਦੀ ਐੱ ਫੀ ਸੀ ਸ਼ਥਤ
ਹੁ। ਇਸਦ ਐੀਤਯਪਰ 3386 ਿਯ ਼ਏਰੂ ਭਟਯ ਹੁ ਅਤੀ 15,86,625 ਦ 2011 ਦ ਭਯਦਭਸਾਭਯ ਦੀ ਅਨਾਸਯ
ਆਫਦ ਼ਜਰਹੀ ਼ਿੱ ਚ ਚਯ ਉ ਭੰ ਡਰ, 4 ਤ਼ਹਸਰ, 7 ਸਫ ਤ਼ਹਸਰਾਂ, 10 ਼ਿਏਸ ਫਰਏ ਅਤੀ 8 ਨਯ ਏੌਂ ਸਰਾਂ
ਸਭਰ ਹਨ।

ਨਏਿ ਤ਼ਹਸਰ ਿਇਜ ਼ਜਰਹ ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ।
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ਜਰਿਾਮੂ:
ਯਜ ਦੀ ਦਿਜੀ ਼ਜ਼਼ਰਹਆਂ ਦੀ ਭਾਏਫਰੀ ਼ਜ਼ਰਹੀ ਼ਿੱ ਚ ਹਰਏ ਭਸਭ ਹੁ। ਇਹ ਇੱ ਏ ਸੀ ਹੜ੍ ਇਰ਼ਏਆਂ
ਦ ਫਹਾਤਤ ਅਤੀ ਦਿਜੀ ਸੀ ਇਸਦੀ ਼ਿਸਰ ਜੰ ਰ ਦੀ ਏਿਯਾਂ ਦੀ ਏਯਨ ਹੁ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਿ, "ਏੰ ਡ ਿਟਯਸੀਡ ਼ਿਏਸ
ਰੂਜੁਏਟ" ਦੀ ਅਧਨ ਹਰ ਹ ਼ਿੱ ਚ ਫਣ  ਚੁੈੱਏ ਡੁਭਾਂ ਦ ਰੜ੍ ਨੇ ਼ਜ਼ਰੀ ਼ਿੱ ਚ ਣ ਦ ਸਤਹ ਦੀ ਐੀਤਯ ਨਿੰ ਿਧਇਆ
ਹੁ। ਇਸ ਨੇ ਯਭਆਂ ਦਆਂ ਉਚਈਆਂ ਨਿੰ ਏਫ ਸਾਹਿਣ ਫਣ ਼ਦੱ ਤ ਹੁ। ਼ਜ਼ਰੀ ਦੀ ਭਸਭਾਂ ਦ ੁਟਯਨ ਯਜ ਦੀ ਦਿਜੀ
਼ਜ਼਼ਰਹਆਂ ਦੀ ਸਭਨ ਹੁ, ਟਯਭਨਰਾਂ ਤੀ ਸਰ ਦੀ ਭਭਿਰ ਼ਬੰ ਨਤਿਾਂ ਨਿੰ ਛੱ ਡ ਏੀ ਅਤੀ ਸਰ ਨਿੰ ਼ਤੰ ਨ ਭਾੱ ਐ ਭਸਭਾਂ ਼ਿੱ ਚ
ਿੰ ਼ਡਆ ਜ ਸਏਦ ਹੁ। ਯਭਆਂ ਦ ਭਸਭ ਅਰੁਰ ਼ਿੱ ਚ ਸਾਯਿ ਹਾੰ ਦ ਹੁ ਅਤੀ ਜਿਨ ਦੀ ਅਐਯ ਤੱ ਏ ਯ਼ਹੰ ਦ ਹੁ । ਜਦੋਂ ਇਹ
ਯਭ ਅਤੀ ਯਭ ਹਾੰ ਦ ਹੁ ਤਾਂ ਫਯਸਤ ਭਸਭ ਦਾਆਯ ਇਸਨਿੰ ਸੰ ਬਰ ਼ਰਆ ਜਾਂਦ ਹੁ। ਫਯਸਤ ਭਸਭ ਜਾਰਈ ਦੀ ਸਾਯਿ
਼ਿੱ ਚ ਸਾਯਿ ਹਾੰ ਦ ਹੁ ਅਤੀ ਸਤੰ ਫਯ ਦੀ ਅੰ ਤ ਤੱ ਏ ਯ਼ਹੰ ਦ ਹੁ। ਸਯਦਆਂ ਦ ਭਸਭ ਅਏਤਿਫਯ ਤੋਂ ਫਯਸ ਐਤਭ ਹੂਣ ਤੋਂ ਫਅਦ
ਸਾਯਿ ਹਾੰ ਦ ਹੁ ਅਤੀ ਭਯਚ ਦੀ ਅੰ ਤ ਤੱ ਏ ਯ਼ਹੰ ਦ ਹੁ। ਭਈ ਅਤੀ ਜਿਨ ਸਬ ਤੋਂ ਯਭ ਭਹਨੇ ਹਾੰ ਦੀ ਹਨ ,ਜਦੋਂ ਏਾਝ ਼ਦਨਾਂ ਼ਿੱ ਚ
ਯ 45 ਼ਡਯ ਸੁਰਸਅਸ ਨਿੰ ਯ ਏਯ ਸਏਦ ਹੁ। ਇਹ ਸਾਹਿਣ ਯਭ ਹੁ। ਦਸੰ ਫਯ, ਜਨਿਯ ਅਤੀ ਪਯਿਯ ਦੀ
ਭਹਨੇ ਉਹ ਭਹਨੇ ਹਾੰ ਦੀ ਹਨ ,ਜਦੋਂ ਸਯਦ ਫਹਾਤ ੰ ਬਯ ਹਾੰ ਦ ਹੁ ਅਤੀ ਯ 5 ਼ਡਯ ਸੁਰਸਅਸ ਦੀ ਆਸਸ ਹੂ
ਸਏਦ ਹੁ।
਼ਜ਼ਰਹੀ ਼ਿੱ ਚ ਏਾੱ ਰ ਸਤਨ ਭੀਂਹ 1125 ਼ਭਰਭਟਯ ਹੁ। ਭੂਟੀ ਤਯ 'ਤੀ ਼ਏਹ ਜਿੀ ਤਾਂ ਜਾਰਈ ਤੋਂ
ਸਤੰ ਫਯ ਦੀ ਅਯਸੀ ਼ਿੱ ਚ 75 ਰਤਸਤ ਫ਼ਯਸ ਹਾੰ ਦ ਹੁ। ਜਦੋਂ ਼ਏ ਜਨਿਯ ਅਤੀ ਪਯਿਯ ਦੀ ਸਯਦਆਂ ਦੀ ਭਹ਼ਨਆਂ ਼ਿੱ ਚ
15 ਰਤਸਤ ਫ਼ਯਸ ਹਾੰ ਦ ਹੁ। ਯਸਅਨ ਐੜ੍ ਼ਿੱ ਚ ੱ ਛਭ ੜ੍ਫੜ੍ ਦੀ ਰਬਿ ਅਧਨ ਹਾੰ ਦ ਹੁ। ਸਯਦਆਂ ਦੀ ਆਐਯ
ਸਭੇਂ ਼ਿੱ ਚ ੜ੍ੀਭਯ ਹੂ ਸਏਦ ਹੁ, ਜਦੋਂ ਪਰਾਂ ਦਆਂ ਪਸਰਾਂ, ਐਸ ਏਯਏੀ ਅੰ ਫ ਦੀ ਪਰਾਂ ਨਿੰ ਏਫ ਨਾਏਸਨ ਹਾੰ ਦ ਹੁ, ਼ਜਸ
ਰਈ ਇਹ ਼ਜ਼ਰਹ ਯਜ ਼ਿੱ ਚ ਏਫ ਭਸਹਿਯ ਹੁ।
ਸਾਰ 2000 ਤੋਂ ਸਾਰ 2020 ਤੱ ਕ ਹਈ ਿਯਖਾ ਡਯਯਟ

ਸਰ

ਿਯਐ ( ਭ.ਭ)
ਸਰ

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

474.30
694.00
285.04
477.11
439.04
547.38
525.80
326.20
817.30
894.39

ਿਯਐ (
ਸਰ
2010
ਭ.ਭ)ਿਨਨਿ
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
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ਿਯਐ ਭ.ਭ)
ਿ ਿਯਐ (
588.00
ਿ 465.03
315.92
223.10
375.325
548.775
388.44
397.54
662.69
436.79
227.94

2.

ਬੁਗਡਰਕ ਫਣਤਯ:
ਦੂ ਦ਼ਯਆਿਾਂ ਼ਫਆਸ ਅਤੀ ਸਤਰਾਜ ਦੀ ਼ਿਚਏਯ ਜ਼ਭਨ ਦ ਟਰਏ
ੁ ਟ. ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ ਼ਿੱ ਚ ਚੰ ਡੜ੍ਹ-

ਠਨਏੂਟ ਸੜ੍ਏ ਦੀ ਸੱ ਜੀ ਸੀ ਼ਸਿ਼ਰਏ ਤਰ ਦੀ ਨਰ ਿਰ ਐੀਤਯ ਉ-ਹੜ੍ ਹੁ ਅਤੀ ਼ਜ਼ਰਹੀ ਦੀ ਇਸ ਼ਹੱ ਸੀ ਨਿੰ ਏੰ ਢ
ਐੀਤਯ ਿ ਼ਏਹ ਜਾਂਦ ਹੁ। ਦੂ ਨਦਆਂ, ਸਤਰਾਜ ਅਤੀ ਼ਫਆਸ ਦੀ ਨਰ ਦੂ ਹੂਯ ਭਸਭ ਧਯਿਾਂ ਐੀਤਯ ਨਿੰ ਼ਨਏਸ ਰਦਨ
ਏਯਦਆਂ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਤੋਂ ਇਰਿ, ਏੰ ਡ ਐੀਤਯ ਭਸਭ ਧਯਿਾਂ ਨਰ ਬ਼ਯਆ ਹੂਇਆ ਹੁ। ਇਹ ਹੜ੍ ਅਤੀ ਭੁਦਨ ਦੀਸ
ਦੀ ਰਬ ਦੂ ਫਯਫਯ ਼ਹੱ ਼ਸਆਂ ਼ਿੱ ਚ ਆਉਂਦ ਹੁ। ਇਸ ਦ ਿਯਫ ਼ਚਹਯ ਸੂਰਯ ਼ਸੰ  ਹੜ੍ਆਂ ਦ ੱ ਛਭ ਿੱ ਰ ਦ
ਢਰਣ ਿਰ ਹੁ। ਉਸ ਦੀ ਸਭਨਾਂਤਯ, ਼ਸਿ਼ਰਏ ਯੇਂਜ ਨਰ ਸਫੰ ਧਤ ਹੀਠਰਆਂ ਉਚਈਆਂ ਦ ਇੱ ਏ ਰਈਨ ਦੱ ਐਣ ਤੋਂ
ਉੱਤਯ ਿੱ ਰ ਼ਜ਼ਰਹੀ ਼ਿੱ ਚੂ ਰੰਦ ਹੁ, ਜਦੋਂ ਼ਏ ਦੂ ਚੀਨਾਂ ਦੀ ਼ਿਚਏਯ ਅਸਭਨ ਚੜ੍ਈ ਦ ਇੱ ਏ ਟ ਪੁਰ ਹੂਈ ਹੁ, ਼ਜਸਨਿੰ
ਜਸਿਨ ਦਨ ਿਜੋਂ ਜ਼ਣਆ ਜਾਂਦ ਹੁ। ਇਸ ਦੀ ਉਯਰੀ ਼ਹੱ ਸੀ ਨਿੰ ਸੂਹਨ ਟੂਯਟ
ੈਂ ਦਾਆਯ ਯ ਏਤ ਜਾਂਦ ਹੁ, ਜਦੋਂ ਼ਏ
ਸਤਰਾਜ ਹੜ੍ਆਂ ਼ਿੱ ਚ ਇੱ ਏ ਫਯੀਏ ਦਾਆਯ ਇਸਦੀ ਹੀਠਰੀ ਼ਸਯੀ ਼ਿੱ ਚ ਿਦ ਹੁ, ਅਤੀ ਦੱ ਐਣ ਼ਦਸ ਼ਿੱ ਚ ਿ਼ਹੰ ਦ ਹੁ ਜਦੋਂ
ਤੱ ਏ ਇਹ ਏੇਂਦਯ ਸਰੀਣ ਦੀ ਼ਛਰੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਫਦਰਦ, ਅਤੀ ੱ ਛਭ ਿੱ ਰ ਭੁਦਨ ਐੀਤਯਾਂ ਼ਿੱ ਚ ਡੁਫਚ ਏਯਦ ਹੁ. ਇਸ
ੱ ਛਭ ਭੁਦਨ ਼ਿੱ ਚ ਉ-ਹੜ੍ ਐੀਤਯ ਼ਿੱ ਚ ਹੜ੍ ਟੂਯਟ
ੇਂ ਸ ਤੋਂ ਯ ਜਭਹਾਂ ਹੂਣ ਦੀ ਏਯਨ ਇੱ ਏ ਆਭ ੱ ਛਭ ਢਰਣ ਦੀ
ਨਰ, ਜਰਦ ਠਨ ਹਾੰ ਦ ਹੁ. ਼ਫਆਸ ਦ ਨਿਾਂ ਐੀਤਯ ਹੁ, ਜੂ ਦਯ਼ਭਆਨੇ ਰਈ ਐਾੱ ਰਹ ਹੁ ਯ ਫਹਾਤ ਼ਜ਼ਆਦ ਣ ਨਹੀਂ,
ਅਤੀ ਫਹਾਤ ਉਜਊ ਭੰ ਼ਨਆ ਜਾਂਦ ਹੁ. ਜੰ ਰਤ ਼ਿਬ ਦ ਦੀਐ -ਯੀਐ ਹੀਠ ਇੱ ਏ ਫਹਾਤ ਿੱ ਡ ਐੀਤਯ ਸਯਏਯ ਜੰ ਰਾਂ
ਦਾਆਯ ਏਿਯ ਏਤ ਼ਆ ਹੁ. ਼ਫਆਸ ਦੀ ਼ਏਨ਼ਯਆਂ ਦੀ ਨਰ -ਨਰ ਦਰਦਰ ਪਰੁ ਟਾਂ ਼ਿੱ ਚ, ਚਿਰ ਿੱ ਡੀ ੱ ਧਯ ਤੀ
ਉਇਆ ਜਾਂਦ ਹੁ। ਬਿੂ਼ਰਏ ਤਯ ਤੀ, ਼ਜ਼ਰਹੀ ਨਿੰ ਼ਤੰ ਨ ਼ਿਆਏ ਐੀਤਯਾਂ ਼ਿੱ ਚ ਿੰ ਼ਡਆ ਜ ਸਏਦ ਹੁ. ਼ਹਰ ਐੀਤਯ
ਦਸਿਹ, ਟਾਂਡ ਅਤੀ ਭਾਏੀਯਆਂ ਫਰਏ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭੁਦਨਾਂ ਦਾਆਯ ਫਣਇਆ ਼ਆ ਹੁ. ਇਹ ਼ਜ਼ਰੀ ਦ ਸਬ ਤੋਂ ਭੁਦਨ
ਉਜਊ ਐੀਤਯ ਹੁ ਜੂ ਬਿੂ਼ਰਏ ਐੀਤਯ ਼ਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਏ ਨਿੰ ਏਿਯ ਏਯਦ ਹੁ। ਇਸ ਼ਿੱ ਚ ਫਹਾਤ ਼ਜ਼ਆਦ ਪੁਰਆਂ ਼ਸੰ ਚਈ
ਸਹਿਰਤਾਂ ਹਨ,।ਝੂਨ, ਏਣਏ, ਭੱ ਏ ਅਤੀ ੰ ਨ ਇਸ ਐੀਤਯ ਦਆਂ ਭਾੱ ਐ ਪਸਰਾਂ ਹਨ।
ਦਿਜ ਐੀਤਯ ਏੰ ਢ ੱ ਟ ਹੁ ਼ਜਸ ਼ਿੱ ਚ ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ -2, ਬਿੰ , ਤਰਿੜ੍ ਫਰਏ ਅਤੀ ਦਸਿਹ ਫਰਏ
ਦੀ ਏਾਝ ਼ਹੱ ਸੀ ਸਭਰ ਹਨ। ਏੰ ਢ ਐੀਤਯ ਼ਸਿ਼ਰਏ ਹੜ੍ਆਂ ਦੀ ਤਰ 'ਤੀ ਸ਼ਥਤ ਹੁ ਅਤੀ ਉ-ਹੜ੍ ਾੰ ਭਣ ਿਰੀ ਭੁਦਨ
ਨਿੰ 16 ਭਟਯ ਰਤ ਼ਏਰੂ ਭਟਯ ਦ ਢਰਣ ਨਰ ਏਿਯ ਹੁ ਜੂ ਼ਏ ਼ਜ਼ਰੀ ਦੀ ੱ ਛਭ ਿਰੀ ਸੀ ਹਰ ਹਰ ਟਦ ਜਾਂਦ ਹੁ.
ਇਸ ਐੀਤਯ ਼ਿੱ ਚ ਣ ਦ ਬਯ ਏਭ ਹੁ। ਇਹ ਐੀਤਯ ਼ਭੱ ਟ ਦੀ rosion਼ਹਣ ਨਰ ਜਿਝ ਼ਯਹ ਹੁ ਼ਏਉਂ਼ਏ ਇਸ ਼ਿੱ ਚੋਂ
ਰੰਣ ਿਰੀ ਨਦਆਂ ਏਯਨ ਫਯਸਤ ਦੀ ਭਸਭ ਼ਿੱ ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੀ ਹਨ। ਕੰ ਡ ੱ ਟ ਼ਜ਼ਰਹੀ ਦੀ ਏਾੱ ਰ ਬਿੂ਼ਰਏ ਐੀਤਯ ਦੀ
ਰਬ ਅੱ ਧੀ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਫਣਦ ਹੁ। ਼ਜਸ ਦ ਦੂ ਼ਤਹਈ ਐੀਤਯ ਭੀਂਹ ਦ ਸ਼ਥਤ ਼ਿੱ ਚ ਫ਼ਜਆ ਜਾਂਦ ਹੁ। ਭੱ ਏ ਅਤੀ ਏਣਏ
ਇਸ ਐੀਤਯ ਦਆਂ ਰਭਐ
ਾੱ ਪਸਰਾਂ ਹਨ।
ਤਜੀ ਐੀਤਯ ਼ਿੱ ਚ ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ -1, ਭ਼ਹਰਾਯ ਅਤੀ ੜ੍ਹਸੰਏਯ ਫਰਏ ਸਭਰ ਹਨ. ਹੀਠਰੀ
਼ਸਿ਼ਰਏ ਦੀ ਼ਫਸਤਯੀ 'ਤੀ ਸ਼ਥਤ, ਇਹ ਫੀ਼ਭਸਰ ਭੁਦਨ ਹਨ ਜੂ ਭਾਏਫਰਤਨ ੱ ਟ ਢਰਨ ਦੀ ਨਰ 4 ਭਟਯ ਰਤ
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਼ਏਰੂ ਭਟਯ ਤੱ ਏ ਟਦੀ ਹਨ। ਇਹ ੱ ਟ ਯੀਤਰ ਼ਭੱ ਟ ਏਯਨ ਣ ਦ ਏਭ ਦ ਿ ਸਹਭਣ ਏਯਦ ਹੁ। ਇਹ ਐੀਤਯ
ਭੱ ਏ, ੰ ਨੇ ਅਤੀ ਝੂਨੇ ਦਆਂ ਪਸਰਾਂ ਰਈ ਢਾਏਿ ਹੁ। ਦੀਯ ਨਰ ਇਸ ਦੀ ਼ਿਸਰ ਐੀਤਯ ਼ਿੱ ਚ ਆਰਿ, ਸਿਯਜਭਾਐ, ਭੱ ਏ ਅਤੀ
ਸਫਜ਼ਆਂ ਦ ਏਸਤ ਦ ਨਭਿਨ ਦੀਐਣ ਨਿੰ ਼ਭਰਦ ਹੁ।

ਬੂਚਾਰ
ਹੀਠਾਂ ਼ਦੱ ਤੀ  ਬਿਚਰ ਦੀ ਐਤਯੀ ਦੀ ਨਏਸੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਦੀ਼ਐਆ ਼ਆ ਹੁ ਼ਏ ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ ਬਿਚਰ ਦੀ ਜ਼ੂਨ IV
਼ਿੱ ਚ ਹੁ, ਬਿ ਉੱਚ ਨਾਏਸਨ ਦੀ ਜੂਐਭ ਿਰੀ ਐੀਤਯ ਼ਿੱ ਚ ਜੀ ਬਾਚਰ ਅਚਨਏ ਆਉਂਦ ਹੁ, ਤਾਂ ਇਹ ਭੱ ਧਭ ਤੋਂ ੰ ਬਯ
ਇਭਯਤ ਜਾਂ ਫਾ਼ਨਆਦ ਢਚੀ ਨਿੰ ਨਾਏਸਨ ਹਾੰ ਚ ਸਏਦ ਹੁ। ਇਸ ਰਈ ਇਭਯਤਾਂ, ਸੰ ਚਯ ਸਹਿਰਤਾਂ, ਣ ਸਰਈ
ਰਈਨਾਂ, ਼ਫਜਰ ਅਤੀ ਜਿਨ ਦ ਸਾਯੱ਼ਐਆ ਨਿੰ ਮਏਨ ਫਣਉਣ ਰਈ ਯੂਏਥਭ ਉਅ ਸਬ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਤਯਜਹ ਼ਦੰ ਦੀ ਹਨ।
fwsh 29/08/2013 ਨਿੰ 10:13:21 ਿਜੀ, 4.7 ਤਫਯਤ ਦ ਬਿਚਰ ੰ ਜਫ ਐੀਤਯ ਨਿੰ ਆਇਆ ਅਤੀ ਬਾਚਰ ਦ ਏੇਂਦਯ
ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ-਼ਹਭਚਰ ਫਯਡਯ 'ਤੀ ਸ।

6

ਨਦੀਆ ਅਤ ਨਾਰ :a) ਨਦੀ ਦਾ ਹੜਹ:- ਨਦਆਂ ਦੀ ਨਰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਜਿਨ ਦ ਇੱ ਏ ਏਾਦਯਤ ਅਤੀ ਅਟਾੱ ਟ ਅੰ  ਹੁ। ਏਾਝ ਹੜ੍ਹ ਭਸਭ ਤਯ ਤੀ
ਆਉਂਦੀ ਹਨ ਅਤੀ ਏਾਝ ਜਦੋਂ ਸਯਦਆਂ ਜਾਂ ਫਸੰ ਤ ਦ ਫਯਸ ਹਾੰ ਦ ਹੁ। ਨਦਆਂ ਦੀ ਹੀਠਰੀ ਤਰ ਨਿੰ ਫਹਾਤ ਼ਜ਼ਆਦ ਣ ਨਰ ਬਯ ਼ਦੰ ਦੀ
ਹਨ। ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ ਼ਜ਼ਰਹ ਼ਸਿ਼ਰਏ ਯੇਂਜ ਦੀ ੁਯਾਂ ਼ਿੱ ਚ ਸ਼ਥਤ ਹੁ। ਦ਼ਯਆ ਼ਫਆਸ ਅਤੀ ਸਤਰਾਜ ਦੂ (2) ਨਦਆਂ ਹਨ ਜੂ ਼ਜ਼ਰਹੀ
਼ਿੱ ਚੋਂ ਰੰਦਆਂ ਹਨ ਯ ਼ਜ਼ਰਹੀ ਦ ਇੱ ਏ ਿੱ ਡ ਼ਹੱ ਸ ਼ਫਆਸ ਦ਼ਯਆ ਦੀ ਰ/ਸ ਤੀ ਸ਼ਥਤ ਹੁ।
(ਅ) ਸ਼ਹਯ ਹੜ੍ਹ
਼ਜਿੇਂ ਼ਏ ਜ਼ਭਨ ਨਿੰ ਐੀਤਾਂ ਜਾਂ ਜੰ ਰਾਂ ਤੋਂ ਸੜ੍ਏਾਂ ਅਤੀ ਯ਼ਏੰ  ਸਥਨਾਂ ਼ਿੱ ਚ ਫਦ਼ਰਆ ਜਾਂਦ ਹੁ । ਇਹ ਫਯਸ ਨਿੰ ਸੂਐਣ ਦ ਆਣ
ਮੂਤ ਾਆ ਰੈਂ ਦ ਹੁ। ਸ਼ਹਯਏਯਨ ਏਾਦਯਤ ਬਿਭ 'ਤੀ ਹੂਣ ਿਰੀ ਣ ਨਰੋਂ 2 ਤੋਂ 6 ਿਯ ਣ ਨਿੰ ਸਭਉਣ ਦ ਸਭਯੱ ਥ ਨਿੰ
ਟਉਂਦ ਹੁ। ਸ਼ਹਯ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭੇਂ ਦਯਨ,ਸੜ੍ਏਾਂ ਤੀਜ਼ ਨਰ ਚਰਦਆਂ ਨਦਆਂ ਫਣ ਸਏਦਆਂ ਹਨ।

(c) ਅਚਾਨਕ ਹੜਹ
ਇਸਨਿੰ "ਇੱ ਏ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਯਿ ਼ਿੱ ਚ ਼ਯਬਸਤ ਏਤ ਼ਆ ਹੁ ਜੂ ਫਹਾਤ ੱ ਟ ਜਾਂ ਏੂਈ ਅਊ ਼ਚਤਿਨ ਦੀ ਨਰ ਫਹਾਤ
ਤੀਜ਼ ਨਰ ਉੱਠਦ ਅਤੀ ਼ਡੱ ਦ ਹੁ, ਆਭ ਤਯ 'ਤੀ ਭਾਏਫਰਤਨ ਛੂਟੀ ਐੀਤਯ ਼ਿੱ ਚ ਤੀਜ਼ ਫਯਸ ਦੀ ਨਤਜੀ ਿਜੋਂ. ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ ਼ਜ਼ਰਹ
ਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦ ਭਯ ਹੀਠ ਹੁ। ਅਚਨਏ ਫਹਾਤ ਼ਜ਼ਆਦ ਫ਼ਯਸ, ਡੁਭ ਦ ਅਸਪਰਤ ਿਯਆਂ ਸ਼ਥਤਆਂ ਏਯਨ ਅਚਨਏ ਹੜ੍ਹ ਆ
ਸਏਦੀ ਹਨ।
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ਰੜੀ
ਨੰਫਯ

ਨਦੀ/ਚਅ/ਨਾਰ ਦਾ ਨਾਭ

ਕਭਜ਼ਯ ਹੁੰ ਚ

ਹੜ ਨਾਰ ਿਬਾਡਿਤ ਹਣ ਦੀ

ਸਾਈਟਾਂ ਆਯ ਡੀ ਦ

ਸੰ ਬਾਿਨਾ ਿਾਰ ਡੰ ਡਾਂ ਦ ਨਾਂ

ਤਡਹਸੀਰ

ਅਨੁਸਾਯ
1)

ਡਫਆਸ ਦਡਯਆ

਼ਭਯਥਰ ਤੋਂ ਫੀਾਯ

ਭੂਤਰ, ਹਰੁ ਯ, ਜਨਯਧਨ, ਏੂਹਰਆਂ,
ਭ਼ਹਤਫਾਯ, ਼ਭਆਣ,
ਭੱ ਰ, ਨਸ਼ਹਯ, ਤੱ ੜ੍, ਜ਼਼ਹਦਾਯ,

ਭਾਏੀਯਆ ਅਤੀ
ਦਸਿਹ

ਚੱ ਏਿਰ, ਫਯੂਈ,
਼ਹੰ ਭਤਾਯ, ਧਨਆ, ਟੀਏਯਆਣ,
ਸੁਦੂਿਰ, ਫੁੂਿਰ, ਫੀਾਯ

ਫੀਨ ਫੰ ਧ
a)14000-19000

ੱ ਸ ਫੀਟ, ਅਏ ਟਾੰ ਡ, ਯਜਾਯ

b)22000-31000

ਏਿਾਂਿਰ, ਐੂਰੀ, ਯਸਆ, ਚੱ ਏ

ਦਸਿਹ

ਫਭਿ

2)

ਨਸਯਾਰਾ ਚਅ

c)31500-35000

ਏਾਂਹਰਿ, ਭੀਿ ਼ਭਆਣ

d)58000-80000

ਯੜ੍-ਟਹਰ ਏੰ ਰੁ ਏਸ

i) ਮੂ/ਸ ਡਸਟੀ ਡਫਿਜ
A)0-17000/ left

ਾਯਣ ਫੱ ਸ, ਸ਼ਤਆਰ,

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

ਫਹਦਯਾਯ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ ਸ਼ਹਯ
B)8000-11000/Right

ਫੱ ਸ ਾਰਭ ਹਾਸੁਨ, ਸਾਐਆਫਦ

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

C)0-13000/Right
Thathal Bandh

ਸੀਯਾਯ ਫਹਤਆ, ਥੱ ਥਰ

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

D)0-5000/Left &
Right(Manjhi Bandh)

ਭਾਂਝ, ਨਯ ਅਤੀ ਡਡ

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ
ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

ii) D/S By pass
Bridge
a) a)RD 0-15000 Right

ਹਯੜ੍ਹ, ਚਾਂਦਾਯ, ਫ਼ਡਆਰ,

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

ਤਯ ੜ੍ਹ
b) b)15000-25000 Left

ਡਣ ਏਰਾਂ, ਐਾਰਿਨ, ਪ਼ਤਹੜ੍ਹ,
਼ਨਆਯ, ਼ਦਿਰ ਅਤੀ ਨਸਯਰ
ਆ਼ਦ।

c) iii) D/S Railway
Crossing
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ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

d) a) RD 0-17000 Left

਼ਆਰ, ਭੀੂਿਰ, ੰ ਜਆਂ ਅਤੀ

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

ਅਜੜ੍ਭ, ਆ਼ਦ.

3)

4)

5)

ਅਯਡਨਆਰਾ ਚਅ

ਚਹਾਰ ਚਅ

e) a) RD 22000 U/S
Dasuya Road

ਸਯੀਨ

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

f) b) RD 16000-22000
R/S U/S Kandi canal

ਫੱ ਸ ਭਯਿਪ

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

g) c) RD0-4000 Left
and Right bandh in
between Tanda Road
to Dasuya Road
h) d)RD(-) 0 to(-) 3000
Right Side Bandh

ਸੱ ਜਣ

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

ਸੀਯਾਯ ਼ਰੰਡ

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

i)

Right side bandh

ਸਯ ਅਤੀ ਬੂਿਰ

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

j)

Left Side Bandh

ਏੱ ਏੋਂ

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

k) a)23000-25000/ Left

ੱ ਟ

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

l)

ਸਰੀ ਭਾਯ

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

m) c)25000-40000/Right

ਹਯਭੂਇਆ, ਯਜਾਯ ਬਈਆਂ

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

n) d)36000-42000/ Left

ਫੱ ਡਰ

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

ਹਯਟ, ਭਾਐਰਆਣ, ਼ਦਹਣ,

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

ਭਹਰਾਂਿਾਰੀ ਚਅ

i) ਮੂ/ਸ ਫਡਰਾ
ਡਫਿਜ

b)20000-25000/Right

ii) ਡੀ / ਸ ਫਡਰਾ
ਡਫਿਜ
o) a) 47000-63000/R

ਬਾੰ ਯਨ

6)

ਭਡਹੰ ਗਯਿਾਰ ਚਅ

p) a) RD160-178 L/R

ਚੱ ਏ ਾਜਯ, ਐਾੰ ਡੀ, ਤੱ ਐਨ, ਏੁਰੋਂ,

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

ਆ਼ਦ.
q) b) 148-158L/R

ਏਫਯਾਯ, ਏਾਂਟਆ, ਆ਼ਦ.

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

r) c) 146-148

ਡ਼ਡਆਣ, ਸੀਯਾਯ

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ
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ਬੀਿਰ, ਰਾਂਫੜ੍, ਫੁਯਨ, ਏਾਂੜ੍,

s) d) 133-137

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

ਫਾੱ ਰੂ ਿਰ
t)

ਭਣਏ ਢੀਯ ,ਐਨਾਯ ਸਹੂਤ,

e) 95-114

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

ਸਯਹਰ, ਭਾੰ ਡਆਂ

7)

ਗੰ ਫਿਾਰ ਚਅ

u) 0-10000

ੰ ਫੂਿਰ

ਦਸਿਹ

8)

ਗੰ ਗੀਆਂ ਚਅ

v) 9000-15000

ਫੂਦਰ

ਦਸਿਹ

ਸਕਾ
ਸੂਏੀ ਦ ਭਾੱ ਐ ਏਯਨ ਼ਜ਼ਰੀ ਦ ਐਾਸਏ, ਯਭ ਅਤੀ ਐਾਸਏ ਜਰਿਮਿ ਸ਼ਥਤ, ਰੰਭ ਐਾਸਏ ਭਸਭ
ਸ਼ਥਤ ਅਤੀ ਇਸ ਐੀਤਯ ਼ਿੱ ਚ ਭਨਸਿਨ ਦ ਦੀਯ ਼ਸੱ ਧ ਪਸਰਾਂ ਅਤੀ ਐੀਤਫੜ੍ ਨਰ ਜਾੜ੍ੀ ਐੀਤਯਾਂ ਨਿੰ ਰਬਿਤ
ਏਯਦ ਹੁ। ਇਸ ਰਈ ਼ਏਸਨਾਂ ਨਿੰ ਆਣ ਪਸਰਾਂ ਨਿੰ ਫਣ ਏੀ ਸੰ ਬਰਣ ਭਾਸਏਰ ਹੁ। ਇੱ ਏ ਬਯ ਐਯਚ. ਼ਜ਼ਰਹੀ
ਨਿੰ ਸੂਏੀ ਅਤੀ ਏਾਝ ਸਭੇਂ ਸੂਏੀ ਿਯ ਸ਼ਥਤ ਦ ਅਨਾਬਿ ਸ:- 1987, 2002,2004.
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jVK ਦਯਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਯਗਯਭੀਆਂ ਫਾਯ ਪਰ ਚਾਯਟ
ਹੜਹ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ

ਹੜਹ ਕੰ ਟਯਰ ਯੂਭ

ਫਡਰਕ / ਜੰ ਸੀ
ਨਡਰ ਅਪਸਯ
ਉ ਭੰ ਡਰ ੱ ਧਯ ਤ

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤ

ਨਦੀਆਂ / ਡਯਨ ਦ

ਿੀਕੂਸ਼ਨ ਨ.ਡੀ.ਆਯ.

ਭਡੀਕਰ

ਸ਼ੂਆ ਰਈ

ਡਿਿਸਥਾ

ਡਕਨਾਡਯਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਕਸੀਅਨ / ਸ.ਡੀ.,

ਟੀਭ

ਚਾਯਾ /

ਡੀ.ਸ.ੀ /

ੱਪ, ਆਯਭਡ ਪਯਡਸਜ਼,

ਸ.ਚ..

ਡਯਨੇਜ਼ ਡਿਬਾਗ

ਸੀ.ੱਭ..

ਯਾਹਤ

ਹਭ ਗਾਯਡਸ,
ਤਡਹਸੀਰਦਾਯ / ਨਾਇਫ

ਿਨਟਯੀ ਫਾਯ
ਡੀ.ਡੀ..ੱਚ.

/ ਸ ਿੀ 

ਹੜਹ ਅਤ ਆਿਾਸ ਸਫੰ ਧੀ
ਯਾਹਤ
ਡੀ.ਪ.ਸ.ਸੀ /
ਡੀ.ਪ.ਸ.

ਸੜਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭੁਯੰਭਤ
ਕਸੀਅਨ/ਸ.ਡੀ.., ੀ
ਂ ਆਯ ਅਤ
ਡਫਡਰਊ ਡੀ, ਫੀ ਡ
ਕਸੀਅਨ , ਭੰ ਡੀ ਫਯਡ
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ਪਸਰਾਂ / ਜਾਨੀ/ ਭਾਰੀ / ਘਯਾਂ ਦ
ਨੁਕਸਾਨ ਦ ਭੁਆਿਜ਼ ਦ ਸੰ ਫੰ ਧ ਡਿੱ ਚ
ਤਡਹਸੀਰਦਾਯ / ਨਾਇਫ
ਤਡਹਸੀਰਦਾਯ

ਡਜਰਹਾ ਅਤ ਸਫ ਡਿੀਜ਼ਨ ੱ ਧਯ ਤ ਫਣ ਪਰੱਡ ਕੰ ਟਯਰ ਯੂਭਾਂ ਦ ਪਨ ਨੰਫਯ
ਰੜੀ
ਨੰਫਯ
1

ਦਪਤਯ ਦਾ ਨਾਭ

ਅਪਸਯ ਦਾ ਨਾਭ/ਨਡਰ

ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ

ਅਪਸਯ

ਦਪਤਯ ਼ਡਟ ਏ਼ਭਿਨਯ,

ਸਰ ਅਭਨਰ ਼ਸੰ  ਼ਜਰਹ

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ (ਹੁਡ ਆ਼ਪਸ)

ਭਰ ਅਪਸਯ,

ਕੰ ਟਯਰ ਯੂਭ ਦਾ
ਨੰਫਯ

98148-53692

01882-220412

98149^00051

01882^240796

98151-00016

01883^285024

94635-77649

01883^246214

98880-60494

01884^282026

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ।
2

ਤ਼ਹਸਰ ਦਪਤਯ ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

ਸਰ ਹਯ਼ਭੰ ਦਯ ਼ਸੰ 
ਤ਼ਹਸਰਦਯ
ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ।

3

ਤ਼ਹਸਰ ਦਪਤਯ ਦਸਿਹ

ਸਰ ਼ਏਯਨਦ ਼ਸੰ  ਬਾੱ ਰਯ
ਤ਼ਹਸਰਦਯ ਦਸਿਹ।

4

ਤ਼ਹਸਰ ਦਪਤਯ ਭਾਏੀਯਆ

ਸਰ ਜਤਯ ਼ਸੰ 
ਤ਼ਹਸਰਦਯ ਭਾਏੀਯਆ।

5

ਤ਼ਹਸਰ ਦਪਤਯ ੜ੍ਹਸੰਏਯ

ਸਰ ਤਨ ਬਨਟ,
ਤ਼ਹਸਰਦਯ ੜ੍ਹਸੰਏਯ।

ਭਯਜੈਂਸੀ ਡਯਸਾਂਸ ਟੀਭ (ਸਫ ਡਿੀਜ਼ਨ- ਹੁਡਸ਼ਆਯੁਯ)
ਭਯਜੁਸ ਏਭਾਂਡਯ

ਸ.ਡ.ਭ. ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ ਭੀਜਯ (ਡ) ਼ਸਿਯਜ ਼ਸੰ  ਫੱ ਰ,

01882-220310, 98550-47547

.ਸ.ਸ.

ਭੁਫਯ

ਤ਼ਹਸਰਦਯ ,ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ, ਸਰ ਹਯ਼ਭੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

01882-240796, 98149^00051

ਭੁਫਯ

ਨਇਫ ਤ਼ਹਸਰਦਯ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ, ਸਰ ਾਯਰਤ ਼ਸੰ 

01882-240796, 98142-00020

ਭੁਫਯ

ਨਇਫ ਤ਼ਹਸਰਦਯ, ਬਾੰ /ਸਭਚਾਯਸ, ਸਰ ਚੰ ਦਯ

01886-253430, 98556-55444

ਭੂਹਨ
ਭੁਫਯ

ਫ.ਡ.. ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ-1 ਸਰ ਹਯ਼ਫਰਸ

01882-250998, 94174-01355

ਭੁਫਯ

.ਡ.. ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ-11 ਸਰ ਅਬੀ ਚੰ ਦਯ ਸੀਐਯ

01882-222339, 81466-00018
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ਭਯਜੈਂਸੀ ਡਯਸਾਂਸ ਟੀਭ (ਸਫ ਡਿੀਜ਼ਨ- ਗੜਹਸੰਕਯ)
ਭਯਜੁਸ ਏਭਾਂਡਯ

ਸ.ਡ.ਭ, ੜ੍ਹਸੰਏਯ ਸਰ ਅਯ਼ਿੰ ਦਯ ਏਾਭਯ, .ਸ.ਸ

01884-282022, 97800-50508

ਭੁਫਯ

ਤ਼ਹਸਰਦਯ, ੜ੍ਹਸੰਏਯ , ਸਰ ਤਨ ਬਨਟ

01884-282026, 98880-60494

ਭੁਫਯ

ਨਇਫ ਤ਼ਹਸਰਦਯ, ੜ੍ਹਸੰਏਯ, ਸਰ ਯਭ ਚੰ ਦ

9478530787, 8847319301

ਭੁਫਯ

ਨਇਫ ਤ਼ਹਸਰਦਯ ਭ਼ਹਰਾਯ, ਸਰ ਸੰ ਦ ਏਾਭਯ

01884-282026, 98766-13131

ਭੁਫਯ - ਫਰਏ

ਫ.ਡ... ੜ੍ਹਸੰਏਯ ਸਰ ਭ਼ਹਏਭਤ ਼ਸੰ  ਼ੱ ਰ

01884-282037, 98141-71290

ਭੁਫਯ - ਫਰਏ

ਫ.ਡ.. ਭ਼ਹਰਾਯ ਸਰ ਧਯਭਰ

01884-245252, 94632-87096

ਭਯਜੈਂਸੀ ਡਯਸਾਂਸ ਟੀਭ (ਸਫ ਡਿੀਜ਼ਨ- ਦਸੂਹਾ)
ਭਯਜੁਸ ਏਭਾਂਡਯ

ਸ.ਡ.ਭ, ਦਸਿਹ ਸਰ ਯਣਦ ਼ਸੰ  ਹਯ, .ਸ.ਸ

ਭੁਫਯ

ਤ਼ਹਸਰਦਯ, ਦਸਿਹ ਸਰ ਼ਏਯਨਦ ਼ਸੰ  ਬਾੱ ਰਯ

ਭੁਫਯ

ਨਇਫ ਤ਼ਹਸਰਦਯ ਦਸਿਹ, ਸਰ ਸਾਐ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

ਭੁਫਯ

ਨਇਫ ਤ਼ਹਸਰਦਯ ਟਡ, ਸਰ ਏਯ ਼ਸੰ 

ਭੁਫਯ

ਨਇਫ ਤ਼ਹਸਰਦਯ , ੜ੍ਹਦਿਰ ਸਰ ਭਨਹਯ ਰਰ

01886-239660, 99151-38225

ਭੁਫਯ - ਫਰਏ

ਫ.ਡ.. ਦਸਿਹ ਸਰ ਾਯਰਤ ਼ਸੰ 

01883-285027, 98761-88221

ਭੁਫਯ - ਫਰਏ

ਫ.ਡ.., ਟਡ ਸਰ ਧਯ ਏੱ ਏੜ੍

01886-222028, 77104-40305

01883-285022, 9953426859
01883-285024, 9815100016
01883-285024, 8559580692
01886-244813, 88727-27249

ਭਯਜੈਂਸੀ ਡਯਸਾਂਸ ਟੀਭ (ਸਫ ਡਿੀਜ਼ਨ- ਭੁਕਯੀਆ)
ਭਯਜੁਸ ਏਭਾਂਡਯ

ਸ.ਡ.ਭ, ਭਾਏੀਯਆ, ਸਰ ਅਸੂਏ ਏਾਭਯ, .ਸ.ਸ

ਭੁਫਯ

ਤ਼ਹਸਰਦਯ, ਭਾਏੀਯਆ ਸਰ ਜਤਯ ਼ਸੰ 

ਭੁਫਯ

ਨਇਫ ਤ਼ਹਸਰਦਯ, ਭਾਏੀਯਆ ਸਰ ਅ਼ਬਨਸ ਚੰ ਦਯ

ਭੁਫਯ

ਨਇਫ ਤ਼ਹਸਰਦਯ, ਤਰਿੜ੍, ਸਰ ਰਐ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

98888-52184

ਭੁਫਯ - ਫਰਏ

ਫ.ਡ.. ਭਾਏੀਯਆ, ਸਰ ਯਭ ਰਾਫਇਆ

01883-244026, 98143-27564

ਭੁਫਯ - ਫਰਏ

ਫ.ਡ.. ਤਰਿੜ੍ ਸਰ ਮਾੱ ਧਿਯ ਼ਸੰ 

ਭੁਫਯ - ਫਰਏ

ਫ.ਡ.. ਹਜਾਯ, ਸਰ ਏਾਰਦ ਼ਸੰ 

01883-236134, 9464783811
01883-272305, 98559-22475
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01883-244441, 9855469563
01883-244813, 9463577649
01883-285024, 98888-52184

ਡਜ਼ਰਹ ਡਿੱ ਚ ਉਰੱਫਧ ਹੜਹ ਯਕੂ ਸਹਾਇਤਾ ਸਭਾਨ ਦਾ ਿਯਿਾ।
ਰੜੀ

ਹੜਹਯਕੂ ਸਭਾਨ ਦਾ ਨਾਭ

ਤਡਹਸੀਰ ਦਾ ਨਾਭ

ਕੁੱ ਰ ਜੜ

ਨੰਫਯ
ਹੁਡਸਆਯੁਯ

1)

ਟੈਂਟ

2)

ਗੜਹਸੰਕਯ

ਦਸੂਹਾ

ਭੁਕਯੀਆ

----

----

----

15

15

ਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸ

12

----

-----

20

32

3)

ਚੱ ਿ ਏਾੰ ਡੀ

2

----

-----

----

2

4)

ਯੱ ਸੀ

----

----

----

600 Meters

600 Meters

5)

ਰਈਪ ਜੁਏਟਾਂ

5

----

75

25

105

6)

ਤਯਰਾਂ

----

----

70

-----

70

7)

ਭ ਫਿਟ

----

----

8

2

10

8)

ਿ਼ਭਆਨ

----

----

----

----

----

9)

ਛੱ ਤਯਆਂ

----

----

----

0

0

10)

ੀਟਆਂ(ਟਯੰ ਏ)

----

----

5

---

5

11)

ੁਟਯੂਰ ਟੈਂਏ

----

----

----

----

----

12)

ਸਯਚ ਰਈਟਾਂ

----

----

3

0

3

13)

.ਫ.ਭ.

----

----

2

1

3

----

----

----

1

1

----

----

1

2

3

----

----

----

1

1

2

----

---

8

10

ਇੰ ਜਣ
14)

.ਫ.ਭ.,
ਇੰ ਜਣ ਸਟੈਂਡ ਰੱਏੜ੍

15)

਼ਏਿਤਆਂ
(ਰਿਭਨਅਭ)
4.4 ਼ਭੰ ਨ ਪਰੂ ਟੀਫਰ
਼ਏਿਤ (ਫੂਟ)

16)

ਚੱ ਿ

14

17)

ਹਾੱ ਏਾਂ

----

----

----

1

1

18)

ਡਯੰ ਭ

----

----

1

----

1

19)

ਟਯੁਰਯ

----

----

1

----

1

20)

ਰਈਪ ਫਾਆ

1

----

----

5

6

21)

ਟੈਂਟ ਦ ਯੱ ਸ

----

----

----

500 ਪਾੱ ਟ

500 ਪਾੱ ਟ

22)

ਿਯਐ ਭਏ ਮੰ ਤਯ

1

1

1

---

3

23)

ਯੀਨ ਏੂਟ

----

-----

------

-----

-----

24)

ਪਰੂ ਟੀਫਰਿਿ

---

-----

-----

0

0

25)

ਭੰ ਜੀ

---

----

----

0

0

26)

ਏਰੀ ਰੱਏੜ੍

----

----

-----

------

-----

27)

ਏੰ ਫਰ

----

----

----

-----

-----

28)

ਹਥੜ੍ੀ ਰੱਏੜ੍

----

----

-----

-----

----

29)

ਅਰਭਯਆਂ

----

----

-----

-----

----

30)

.ਫ.ਭ. ਦੀ ਰੱ

----

----

-----

-----

----

31)

ਟਯਚਾਂ

----

----

-----

0

0
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ਰੜੀ

ਸਭਾਨ ਦਾ ਨਾਭ

ਡਗਣਤੀ

ਨੰਫਯ
1

ਫਿਰੁਿ ਿੁਨ

01

2

ਟੈਂਟ/ ਤਯਰਾਂ

35

3

ਰਈਪ ਜੁਏਟਾਂ

90

4

ਏੰ ਫਰ

70

5

ਭਾੱ ਢਰ ਸਹਇਤ ਫਏਸ

01

6

ਸਟੁਚਯ

02

16

7.

ਡਜ਼ਰਾ ੱ ਧਯ 'ਤ ਭਹੱ ਤਿੂਯਨ ਪਨ / ਭਫਾਈਰ ਨੰਫਯ ਡਜਰਹਾ ੱ ਧਯ ਤ ਿਸ਼ਾਸਕੀ ਡਿਬਾਗ:
ਰੜੀ

ਨਾਭ ਅਤ ਅਹੁਦਾ

ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ

ਨੰਫਯ ਸਯਿ ਸਿੀ/ਸਿੀਭਤੀ
1

ਅਨਤ ਼ਯਆਤ, ਆਈ..ਸ, ਼ਡਟ ਏ਼ਭਿਨਯ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

89685-41313

2

਼ਿਸੀਸ ਸਯੰ ਰ, ਆਈ..ਸ. ਿਧਏ ਼ਡਟ ਏ਼ਭਿਨਯ(ਜ), ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

72936-00003

3

ਆ਼ਿਏ ਜੁਨ, ਆਈ..ਸ. ਿਧਏ ਼ਡਟ ਏ਼ਭਿਨਯ(ਸ਼ਹਯ ਼ਿਏਸ) ਿਧਿ ਚਯਜ

94683-04080

ਏ਼ਭਿਨਯ ਨਯ ਼ਨਭ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ
4

.ਦਯਫਯ ਼ਸੰ , .ਸ.ਸ. ਿਧਏ ਼ਡਟ ਏ਼ਭਸਨਯ(਼ਿਏਸ), ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

98729-63056

5

਼ਏਯਰਿਯ ਼ਸੰ , .ਸ.ਸ, ਸਹਇਏ ਏ਼ਭਿਨਯ(ਜ) ,ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

78377-40010

6

ਅਭਨਰ ਼ਸੰ , .ਆਯ.ਸ-1, ਼ਜਰਹ ਭਰ ਅਪਸਯ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

98148-53692

ਾ਼ਰਸ ਼ਿਬ
1

ਅਭਨਤ ਏੂਡਂਰ, ਆਈ..ਸ., ਸ.ਸ., ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

97791-78428

2

ਯ਼ਿੰ ਦਯ ਰ ਼ਸੰ , ਸ./ਐਾਪਆ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

98158-43700

3

ਧਯਭਿਯ ਼ਸੰ , ..ਸ, ਸ./ਟਯੁ਼ਪਏ ਅਤੀ ੜ੍ਤਰ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

98145-82777

4

ਯ਼ਭੰ ਦਯ ਼ਸੰ , ..ਸ, ਸ./ਹੁਡਏਾਆਟਯ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

98800-02206

5

ਭਨਦ ਼ਸੰ , ..ਸ, ਸ./.ਫ.ਆਈ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

98156-00840

6

ਾਯਰਤ ਼ਸੰ , ..ਸ, ਡ.ਸ./ਹੁਡਏਾਆਟਯ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

99143-83838

7

ਜਦਸ ਯਜ, ..ਸ, ਡ.ਸ./਼ਸਟ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

70877-77888

8

ਯਏੀਸ ਏਾਭਯ , ..ਸ, ਡ.ਸ./ਭੀਜਯ ਏਰਇਭ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

98157-57057

9

ਸ਼ਤੰ ਦਯ ਏਾਭਯ, ..ਸ. ਡ.ਸ./ ਸੁਸਰ ਫਯਚ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

98155-49251

10

ਯ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ , ..ਸ ਡ.ਸ./ਭਾਏੀਯਆ

98784-29106

11

ਭਾਨਸ ਏਾਭਯ, ..ਸ, ਡ.ਸ./ਦਸਿਹ

98721-29228

12

ਦਰਜਤ ਼ਸੰ  ਐੱ ਐ, ..ਸ ਡ.ਸ./ਟਡ

98140-63447

13

ਤਾਸਯ ਾਤ, ਆਈ..ਸ ਡ.ਸ./ੜ੍ਹਸੰਏਯ

87005-64393

17

14

ਜਸਰਤ ਼ਸੰ , ਡ.ਸ./.ਫ.ਆਈ ਸੁਸਰ ਏਰਇਭ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

80545-60086

15

ਭਧਿ ਸਯਭ, ..ਸ, ਡ.ਸ./ਏਰਇਭ ਼ਿਯਾੱ ਧ ਯਤ ਅਤੀ ਫੱ ਼ਚਆ

78888-73580

16

ਅਭਯਨਥ ..ਸ. ਡ.ਸ. .ਫ.ਆਈ/ ਹੂਭਸਈਡ ਅਤੀ ਪੂਯਨ਼ਸਏ

98728-84459

17

ਾਯਰਤ ਼ਸੰ  ..ਸ, ਡ.ਸ./ਸ.ਡ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

98150-19834

18

ੂਰ ਼ਸੰ , ..ਸ, ਡ.ਸ./ਆਯੀਸਨ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

98151-24786

ਏਯਜ ਸਧਏ ਨਯ ਏ ਸਰ ਅਪਸਯ
1
2

ਯਭ ਰਏਸ, ਏਯਜ ਸਧਏ ਅਪਸਯ, ਹ਼ਯਆਣ

94174-79460
79460-94174

3

ਯਭ ਰਏਸ, ਏਯਜ ਸਧਏ ਅਪਸਯ, ਸਭਚਾਯਸ

94174-79460

4

ਏਭਰ਼ਜੰ ਦਯ ਼ਸੰ , ਏਯਜ ਸਧਏ ਅਪਸਯ, ੜ੍ਹਦਿਰ

99149-86735
94179-21515

5

ਏਭਰ਼ਜੰ ਦਯ ਼ਸੰ , ਏਯਜ ਸਧਏ ਅਪਸਯ, ਟਡ

99149-86735
94179-21515

6

ਭਦਨ ਼ਸੰ , ਏਯਜ ਸਧਏ ਅਪਸਯ, ਦਸਿਹ

99151-02702

7

ਏ਼ਭੰ ਦਯਰ ਼ਸੰ , ਏਯਜ ਸਧਏ ਅਪਸਯ, ਭਾਏੀਯਆ

98144-24002

8

ਰਦ ਼ਸੰ , ਏਯਜ ਸਧਏ ਅਪਸਯ, ਤਰਿੜ੍

01883-236260

9

ਅਿਤਯ ਚੰ ਦ, ਏਯਜ ਸਧਏ ਅਪਸਯ, ੜ੍ਹਸੰਏਯ

96461-07505
79866-28525

10

ਯਭ ਰਏਸ, ਏਯਜ ਸਧਏ ਅਪਸਯ, ਭ਼ਹਰਾਯ

94174-79460

ਟਯਸੂਯਟ ਼ਿਬ
1

ਰਦ ਼ਸੰ  ਸਏੱ ਤਯ ਆਯ.ਟ., ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

88534-00000

ੰ ਚਇਤ ਼ਿਬ
1

ਸਯਫਜਤ ਼ਸੰ  ਫੁਸ, ਡ.ਡ.., ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

98154-73511

ਰੂ ਏ ਸੰ ਯਏ ਼ਿਬ
1

ਏਭਰਜਤ ਰ, ਡ..ਆਯ., ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

94649-01000

2

ਰੂ ਏੀਸ ਏਾਭਯ, ..ਆਯ., ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

62804-31104

ਸੁ਼ਨਏ ਿੁਰਪੀਅਯ ਼ਿਬ
1

ਏਯਨਰ ਡਰ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ  ਼ਜਰਹ ਸੁ਼ਨਏ ਿੁਰਪੀਅਯ ਅਪਸਯ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

ੰ ਜਫ ਯੂਡਿੀਜ ਼ਿਬ
18

94192-94854

1

ਯਣਜਤ ਼ਸੰ  ਫੱ , ਜਨਯਰ ਭੁਨੇਜਯ, ੰ ਜਫ ਯੂਡਿੀਜ , ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

98881-44918

ਨ਼ਹਯਿ ਮਿਿ ਏੀਦਯ
1

ਯਏੀਸ ਏਾਭਯ, ਼ਜਰਹ ਮਿਥ ਏਾਆਡਨੇਟਯ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

98713-74391
82952-08420

ਸਭ਼ਜਏ ਸਾਯੱ਼ਐਆ ਼ਿਬ
1

ਭਾਏੀਸ ਤਭ, ਼ਜਰਹ ਸਭ਼ਜਏ ਸਾਯੱ਼ਐਆ ਅਪਸਯ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

98881-78154

਼ਜਰਹ ਰੂਯਭ ਅਪਸਯ
1

ਅਭਯਜਤ ਼ਸੰ  ਬਾੱ ਰਯ, ਼ਜਰਹ ਰੂਯਭ ਅਪਸਯ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

99156-90009

ਭੰ ਡਰ ਬਿਭ ਯੱ ਼ਐਆ ਅਪਸਯ
1

ਨਯੀਸ ਾਤ, ਭੰ ਡਰ ਬਿਭ ਯੱ ਼ਐਆ ਅਪਸਯ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

98556-10345

ੰ ਚਇਤ ਯਜ ਦਪਤਯ
1

ਯਜ ਏਾਭਯ, ਏਸਅਨ ੰ ਚਇਤ ਯਜ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

94656-65252

ਯੁਡ ਏਯਸ
1

ਨਯੀਸ ਾਤ, ਸਏੱ ਤਯ ਯੁਡ ਏਯਸ, , ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

98556-10345

਼ਜਰਹ ਼ਸੱ ਼ਐਆ ਅਪਸਯ
1

ਾਯਸਭ, ਼ਜਰਹ ਼ਸੱ ਼ਐਆ ਅਪਸਯ(ਸੁਏੰਡਯ) , ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

98885-02123

2

ਸਜਿ ਤਭ ਼ਜਰਹ ਼ਸੱ ਼ਐਆ ਅਪਸਯ (ਰਭੁਟਯ) , ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

98723-82240

ਭਾੱ ਐ ਐੀਤਫੜ੍ ਅਪਸਯ
1

਼ਿਨੈ ਏਾਭਯ, ਭਾੱ ਐ ਐੀਤਫੜ੍ ਅਪਸਯ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

97811-26253

ਫ.ਸ.ਨ.ਰ
1

ਹੁਭੰਤ ਏਾਭਯ, ਜਨਯਰ ਭੁਨੇਜਯ, ਫ.ਸ.ਨ.ਰ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

94170-00015

2

ਫਰਿਯ ਼ਸੰ , ਏਯਜਏਯ ਇੰ ਜਨਅਯ, ਫ.ਸ.ਨ.ਰ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

94173-07770

਼ਸਿਰ ਸਯਜਨ ਦਪਤਯ
1

ਯਣਜਤ ਼ਸੰ , ਼ਸਿਰ ਸਯਜਨ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

94174-97927

.ਡਫਰਮਿ ਡ. (ਬ ਤੀ ਭ)
1

ਿ਼ਯੰ ਦਯ ਏਾਭਯ, ਼ਨਯਨ ਇੰ ਜਨਅਯ, .ਡਫਰਮਿ ਡ. (ਬ ਤੀ ਭ) ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

98726-05080

2

ਭਨਜਤ ਼ਸੰ , ਏਯਜਏਯ ਇੰ ਜਨਅਯ, .ਡਫਰਮਿ ਡ. (ਬ ਤੀ ਭ) ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

96461-90800

ਫ਼ਰਏ ਹੁਰਥ
1

ਯਜੀਸ, ਼ਨਯਨ ਇੰ ਜਨਅਯ ਜਰ ਸਰਈ ਅਤੀ ਸੁਨਟੀਸਨ ਼ਿਬ

98141-95424

2

਼ਿਜੁ ਏਾਭਯ, ਏਯਜਏਯ ਇੰ ਜਨਅਯ ਜਰ ਸਰਈ ਅਤੀ ਸੁਨਟੀਸਨ ਼ਿਬ ੜ੍ਹਸਏੰ ਯ

98762-44117

3

ਅਸਿਨ ਏਾਭਯ, ਏਯਜਏਯ ਇੰ ਜਨਅਯ ਜਰ ਸਰਈ ਅਤੀ ਸੁਨਟੀਸਨ ਼ਿਬ

98788-99443
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ਦਪਤਯ ਏੰ ਡ ਏਨਰ ਸਯਏਰ
1

ਜਸ਼ਿੰ ਦਯ ੰ ਧੀਯ, ਼ਨਯਨ ਇੰ ਜਨਅਯ, ਏੰ ਡ ਏਨਰ ਸਯਏਰ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

98155-33694

2

਼ਿਜੀ ਏਾਭਯ ਼ੱ ਰ, ਉ ਭੰ ਡਰ ਅਪਸਯ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

94174-75129

ੰ ਜਫ ਭੰ ਡ ਫੂਯਡ
1

ਯ਼ਜੰ ਦਯ ਏਾਭਯ, ਼ਜਰਹ ਭੰ ਡ ਅਪਸਯ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

94652-17430

2

ਜਾਯਜ ਰ ਼ਸੰ , ਸੱ ਏਤਯ ਭਯ਼ਏਟ ਏਭੀਟ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

97815-00051

ੰ ਜਫ ਸਟੀਟ ਿਯ ਏਯੂਯੀਸਨ ਼ਰਭ਼ਟਡ
1

ਏਾਰਦ ਼ਸੰ , ਿਧਏ ਼ਨਯਨ ਇੰ ਜਨਅਯ ੰ ਜਫ ਸਟੀਟ ਿਯ ਏਯੂਯੀਸਨ

96461-16023

਼ਰਭ਼ਟਡ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

ਸਿ ਰਣ ਼ਿਬ
1

ਡ. ਯਣਜਤ ਼ਸੰ  ਫਰ, ਸਿ ਰਣ ਼ਿਬ, , ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

98763-78223

਼ਜਰਹ ਐਾਯਏ ਤੀ ਸਰਈ ਏੰ ਟਯੂਰਯ ਼ਿਬ
1.

ਯਜਨਸ ਏ ਯ, ਼ਜਰਹ ਐਾਯਏ ਤੀ ਸਰਈ ਏੰ ਟਯੂਰਯ ਅਪਸਯ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ।

98782-28830

ਡਯੀਨੇਜ ਼ਿਬ
1.

ਸਯਤਜ ਼ਸੰ  ਯੰ ਧਿ, ਏਯਜਏਯ ਇੰ ਜਨਅਯ, ਡਯੀਨੇਜ ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

2

ਯਜ ਏਾਭਯ, ਉ ਭੰ ਡਰ ਅਪਸਯ, ਦਸਿਹ

2

ਅਜੀ ਭਹਜਨ, ਉ ਭੰ ਡਰ ਅਪਸਯ ਼ਡਸਚਯਜ ਼ਡਿਜਨ ਠਨਏੂਟ

96460-27400

3

਼ਸਧਯਥ ਿਯਭ, ਉ ਭੰ ਡਰ ਅਪਸਯ ਏੰ ਡ ਿਟਯਸੁਡ

97809-50927

4

ਯਜਿ ਏਾਭਯ, ਉ ਭੰ ਡਰ ਅਪਸਯ , ਏੰ ਡ ਿਟਯਸੁਡ ਯਆ ਡੁਭ ਭੁਨਟਨੈਸ ਡਿਜਨ- 94178-80730

94179-00140
94179-00074
96460-30730

1

ਫ.ਫ.ਭ.ਫ
1

ਉਭੀਸ, ਏਯਜਏਯ ਇੰ ਜਨਅਯ ਯੁਿਰੀਸਨ ਫ.ਫ.ਭ.ਫ.

94184-52954

2

ਯਚ ਯਭ ਭ਼ਹਤ, ਏਯਜਏਯ ਇੰ ਜਨਅਯ

94176-75029

3

ਹਯਰਤ ਼ਸੰ , ਉ ਭੰ ਡਰ ਅਪਸਯ, ਆਯ.ਭ ਡਿਜਨ ਫ.ਫ.ਭ.ਫ

89681-76839

ੂ ਡੁਭ
1

ਭਨਿਯ ਚਧਯ, ਏਯਜਏਯ ਇੰ ਜਨਅਯ,

98146-85799

2

ਯਏੀਸ ਸੰ ਧਿ, ਉ ਭੰ ਡਰ ਅਪਸਯ ਯੁਿਰੀਸਨ

94787-29786

20

98779-87303

ਸ.ਡ.ਆਯ.ਪ
1

ਭਨਜ ਼ਸੰ , ਇੰ ਸੁਏਟਯ(ਇੰ ਨਚਯਜ ਸ.ਡ.ਆਯ.ਪ)

97790-82256
0181-2456272
0181-2456663

ਇੰ ਡਅਨ ਆਯਭ
1

ਸਿਫੀਦਯ ਏਾਰਿੰ ਤ ਼ਸੰ , 13 ਭ.ਡ.ਭ. ਯੁਜਭੁਟ, ਜਰੰਧਯ।

21

91498-09872

ਡਜਰਹਾ ਹੁਡਸਆਯੁਯ ਦੀ ਆਫਾਦੀ ਤਡਹਸੀਰ ਿਾਈਜ਼ (ਸਨਸਜ 2011)
ਤਡਹਸੀਰ

ਡੂ

ਸਡਹਯੀ

ਕੁੱ ਰ

ਿਤੀਸਤ

ਿਤੀਸ

ਜਨਸੰ ਡਖਆ ਜਨਸੰ ਡਖਆ ਤ

ਭਯਦ

ਇਸਤਯ

ਜੂੜ੍

ਭਯਦ

ਇਸਤਯ

ਜੂੜ੍

ਹੁਡਸਆਯੁਯ

1,88,136

1,80,544

3,68,680

99,322

89,786

1,89,108

55,77,88

66.10

33.90

ਦਸੂਹਾ

1,52,076

1,49,368

3,01,444

28,983

27,198

56,181

3,57,625

84.29

15.71

ਗੜਹਸੰਕਯ

1,53,456

1,48,840

3,02,296

14,677

13,632

28,309

3,30,605

91.44

8.56

ਭੁਕਯੀਆ

1,38,583

1,36,966

2,75,549

31,688

29,538

61,226

3,36,775

81.82

18.18

ਕੁੱ ਰ ਜੜ

6,32,251

6,15,718

12,47,969

1,74,67 1,60,154 3,34,824
0

15,82,793 78.85

21.15

22

ਸਡਹਯੀ

ਹੜਹ ਸੀਜਨ 2021 ਰਈ ਸਫ ਡਿੀਜ਼ਨ ਹੁਡਸ਼ਆਯੁਯ ਦਾ ਕੰ ਟਨਜਟ ਰ ਨ
ਰੜੀ ਨੰ

ਅਡਧਕਾਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਅਤ ਅਹੁਦਾ

ਟਰੀਪਨ ਨੰਫਯ

1.

ਸਿੀ ਭਜਯ (ਡਾ.) ਡਸ਼ਿਯਾਜ ਡਸੰ ਘ ਫੱ ਰ (ੀਸੀਸ) ਸਡੀਭ ਹੁਡਸ਼ਆਯੁਯ

98550-47547

2.

ਸ਼ਿੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਯਾਜ ੀੀਸ ਡੀਸੀ (ਡਸਟੀ) ਹੁਡਸ਼ਆਯੁਯ

70877-77888

3.

ਸਿੀ ਹਯਡਭੰ ਦਯ ਡਸੰ ਘ ਤਡਹਸੀਰਦਾਯ ਚ.ਸ.ੀ.

98149-00051

4.

ਸਿੀ ਗੁਯਿੀਤ ਡਸੰ ਘ ਨ ਟੀ ਚ ਸ ੀ ਅਤ ਸ਼ ਚੰ ਦਯ ਭਹਨ ਨ ਟੀ ਬੂੰ ਗਾ

98142-00020 ਅਤ 98556-55444

ਰੜ੍

ਸੁਏਟਯ ਦ

ਸੁਏਟਯ ਼ਿੱ ਚ ਼ੰ ਡ ਦ

ਸੁਏਟਯ ਅਪਸਯ ਦ

ਸਹਇਏ ਸਟਪ

ਹੜ੍ਹ ਼ਸਐਰਈ

ਨਜ

ਭੁਡਏਰ

ਿੁਟਯਨਯ ਟਭ

ਐਾਯਏ ਅਤੀ

ਸਯੰ ਚ ਦ ਨਭ/

ਨੰ

ਨਭ

ਨਭ

ਨਭ/ਟੁਰਪੂਨ ਨੰ.

ਅਤੀ ਟੁਰਪੂਨ. ਨਹੀਂ

ਰਤ

ਏਰੱਫ ਦੀ

ਟਭ

਼ਸਿਰ ਸਰਈ

ਨੰਫਯਦਯ)

ਏਯਭਚਯ

ਰਧਨ ਦ

਼ਿਬ

ਨਭ

(ਪਸ
ਇੰ ਸੁਏਟਯ ਦ
ਨਭ)

1

ਯ਼ਭੰ ਟ

ਫਡਰ, ਹਯਟ,

ਸਰ ਚੰ ਦਯ ਸੀਐਯ

ਸਰ ਜੂਯਜ

ਹਯਰ ਼ਸੰ 

ਜੁ ਭਤ

ਡ: ਨਿਰਤ

ਡ: ਤ਼ਜੰ ਦਯ

ਏਾਰਜਤ ਼ਸੰ 

ਯ਼ਜੰ ਦਯ ਼ਸੰ  ਨੰਫਯਦਯ ਼ਿੱ ਰ. ਭਾਐ਼ਰਆਣ

jkJh ਸਏਿਰ

ਭਾਐ਼ਰਆਣ,

ਫਡ ਚਸ

ਏਨਿੰੂ

ਤੁਯਏ (ਏੂਚ)

਼ਚੰ ਤਾਯਨ

ਏ ਯ ਭੁਡਏਰ

਼ਸੰ 

9872626380

9915619746

ਹਯਭੂਇਆ, ਭੁਹਨ,

-2
8146600018
01882-222339

9417173460
ਯ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

9815208955

ਟਯੱ ਸਟ,

ਅਪਸਯ

ਭੂਫਈਰ ਨੰ.

ਸੀਠ

ਭੂਫਈਰ ਨੰ.

9781424207

ਅਭਨਦ ਼ਸੰ 

ਸੂਹਣ ਼ਸੰ  ਨੰਫਯਦਯ ਿਸ ਹਯਟ

ਯਏੀਸ ਸਯਭ

ਟਯਾਂਸੂਯਟ

਼ਢੱ ਰੂ

9878667321

ਜੂਫਨਰਤ ਼ਸੰ 

9814815292
ਫਰਫਯ ਼ਸੰ 

ਚਸ

76965268
29

ਟਿਯ

ਏਸ ਸਯ਼ਿਸ

883753600

ਭੁਨ 01882-

nZs'tkb

ਬਾੰ ਯਨ

ਟਿਯ ਸਹਯ
9988870840

01882224146

280410

23

9814080679
ਸਾ਼ਯੰ ਦਯ ਼ਸੰ  ਏਿਯ ਨੰਫਯਦਯ ਿਸ. ਫਡਰ
9464321937

2

ੂ:ਹ:

ਪਤੀੜ੍ਹ ਼ਨਆੜ੍,

ਡ. ਼ਦਨੇਸ ਏਾਭਯ

਼ਿਜੀ ਏਾਭਯ ਏਨਿੰੂ

ਯਹਾਰ ਏਰਆ

ਬਿਨ

਼ਸਿਨ

ਡ ਸਤ਼ਿੰ ਦਯ

ਯਹਾਰ ਸਯਭ

ਜੂ਼ੰ ਦਯ ਰ ਨੰਫਯਦਯ ਿਸ. ਪਤੀੜ੍ਹ

ਸਏਿਰ

ਹੁਦਯੂਿਰ, ਼ਦਿਰ,

਼ਡਟ ਡਇਯੁਏਟਯ

9417758332

ਰੀ ਅਯ ਤੁਯਏ

ਭਹਿਯ

ਭੁਡਏਰ

਼ਸੰ 

9815331306

਼ਨਆੜ੍ 01882-26452

ਨਸਯਰ

ਐਰਿਨ, ਅਜੜ੍ਭ

ਫਫਨ

ਜੂਫਨਰਤ ਼ਸੰ 

9417349001

ਜੁਨ

ਅਪਸਯ

9877481625

ਚੁਯਟੀਫਰ

94642429
64 ਡ

ਯਜ ਏਾਭਯ

ਹਯਬਜਨ ਼ਸੰ  ਨੰਫਯਦਯ ਿਸ ਹੁਦਯੂਿਰ

9463774057

946406337

ਚ.ਸ..
01882-236675
75080-18878

ਟਿਯ
8837532600
ਸੰ ਜਿ ਏਾਭਯ

਼ਿਏਸ ਰੀ ਅਯ
9463406828

9465303634

ੂ:ਹ:

ਫੱ ਸ ਨ, ਫੱ ਸ ਾਰਭ

ਸਰ ਸਾਐ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

ਸਏਿਰ

ਹਾਸੁਨ, ਫਯਹਭਜਤ,

ਡ. ਡ ਈ 

਼ਸੰ  ਏਨਿੰੂ

ਰਈਪ ਯਡ,

ਟਯੱ ਸਟ,

ਬਟਆ

਼ਸੰ 

ਫਾਯ

ਨਰੂ ਮਆਂ, ਫੱ ਸ ਭਯਿਪ

(ਸੁਏੰਡਯ)

9464995708

ਭਡਰ

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

99880654
00

9417422171

਼ਸਆਰ, ਅਐਰਸਾਯ

9463739500
ਯਭ ਟਿਯ

ਯਣਫਯ ਼ਸੰ 

ਭਨਿ ਸੀਿ

ਡ ਰਦ

ਡ: ਅਿਤਯ

਼ਿਨਦ ਏਾਭਯ

਼ਨਯਭਰ ਼ਸੰ  ਨੰਫਯਦਯ ਿਸ ਅਐਰਸਾਯ

814653695

9463306959

2 ਨਿਨਤ ਼ਸੰ 

ਅਿਤਯ ਼ਸੰ  ਨੰਫਯਦਯ ਿਸ ਫੱ ਸ ਭਯਿਪ

8054030323

਼ਸਆਰ 9814341181

ਟਊਨ,

9478502383

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ
01882250521

ਭਨਦ ਏਾਭਯ
9779033650

ਸਯਏਯ

ਡਾਣ ਏਰਾਂ,

ਹਯ਼ਭੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

ਅਸੂਏ ਚੰ ਦਯ

ਨੰਫਯ 26912

ਬਈ

ਡ:

ਡ: ਸਾਨਤ

ਜਤਯ ਼ਸੰ 

ਸਾਐ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ  ਨੰਫਯਦਯ ਿਸ

ਏਰਜ

ਐਿਸਾਯ,

ਤ਼ਹਸਰਦਯ

ਏਨਿੰੂ

ਯਡ ਾਯ਼ਭੰ ਦਯ

ਨੱਈਆ ਜ

ਸਯਫਜਤ

ਸਯਭ

9417586201

ਹਯਦੂਐਨਾਯ 8725907222

ਚ.ਸ.

ਹਯਦੂਐਨਾਯ, ਚੂਹਰ,

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

8360229508

਼ਸੰ 

ਭਾਪਤ

਼ਸੰ 

9855426299

.

ਫੱ ਸ ਜਨ, ਫਜਿੜ੍,

9814900051
01882-220796

ਸ਼ਹਰ ਅਯੂੜ੍

9417531199
ਏੂਈ 31822

਼ਡਸੈਂਸਯ

98760518
87

ਅਯ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

ਾਯਰ ਼ਸੰ  ਰੰਫੜ੍ਦਯ ਿਸ ਐਿਸਾਯ

8146028300

9417050274

ਸਾਐਆਫਦ, ਏੂਟਰ

ਟਿਯ

ੌਂਸਾਯ

9815088334
ਅਭਨਦ ਼ਸੰ 
ਟਿਯ

ਯਡ

ਡੀਯ ਹ਼ਯ
ਬਤ ਾਯ

ਜਸਰ ਼ਸੰ 

ਭਡਰ

ਭੂਹਨ ਼ਸੰ , ਏਯਭ ਛੰ ਦ ਨੰਫਯਦਯ ਿਸ

9914794906

ਟਊਨ,

ਸਾ਼ਐਆਫਦ

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

9781345946

5

ਾਯਭਤ ਼ਸੰ  ਨੰਫਯਦਯ ਿਸ ਼ਦਉਿਰ

.9463613952
ਸਰ ਏਭਰਜਤ

01882-220813
9417041847

4

ਚਸ
01882223004

ਟਿਯ
3

ਹਸਤਰ

ੂ:ਹ:

ਭਾੰ ਡਆ ਜੱ ਟਾਂ,

ਸਰ ਹਯ਼ਫਰਸ ਼ਸੰ 

ਸਦ ਯਭ ਏੀੂ

ਨੰਫਯ 26613

01882251547
ਰਇਨ

ਸਏਿਰ

ਫੀਭਾਯ, ਫਾੱ ਰੂ ਿਰ,

ਫਡ, ਚਸ

7773030370

ਯਡ ਾਯਦੀਿ

ਏਰੱਫ

ਭੂਫਈਰ

਼ਸੰ 

ਫਾੱ ਰੂ ਿਰ

ਰਾਂਫੜ੍, ਏੂਟਰ ਫਿ

-1
9417401355
01882-25998

਼ਸੰ 

ਚਸ

ਨੰਫਯ

9417422171

94648574063

01882223002

98159855
05

ਦਸ, ਫੁਯੂ ਏਾਂੜ੍,

ਅਭਨਦ ਼ਸੰ 
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ਡ ਏਭਰੀ ਸ

ਡ: ਅਿਤਯ

ਭਨਜਤ ਼ਸੰ 

ਫਰਦੀਿ ਼ਸੰ  ਨੰਫਯਦਯ ਿਸ ਰਾਂਫਯ

9915796444

9465389502

ਸੀਯਾਯ ਼ਰੰਡ,

ਟਿਯ

ਏੂਈ 199554-x

ਚਯਨਜਤ ਼ਸੰ 

ਐ਼ਡਆਰ ਸੁਣ

9814692361

ਰਟਿਨ . ਏਭਰ

9988182187

ਅਭਨਦ ਼ਸੰ 
981530630
6

ਏੀਸਨ 01883-

ਏੀਿਰ ਯਭ ਨੰਫਯਦਯ ਿਸ ਼ੰ ਡ ਫਾੱ ਰੂ ਿਰ
9872258227

249186

ੂ:ਹ:

ਭਣਏ ਢੀਯ, ਐਨਾਯ

ਸਰ ਮਾਿਯਜਰ

ਸਰ ਸਾਬਸ ਚੰ ਦਯ

ਨੰਫਯ 13691

ਭਨਿ ਸੀਿ

ਡ: ਜਸਿਯ

ਡ ਯਣਜਤ

ਯਏੀਸ ਏਾਭਯ

਼ਨਯਭਰ ਼ਸੰ  ਰੰਫੜ੍ਦਯ ਿਸ ਐੜ੍ਦੀਹੜ੍

ਸਏਿਰ

ਸਹੂਤ, ਜੰ ਼ਡਆਰ,

਼ਸੰ 

ਏਨਿੰੂ

ਯਡ ਅਿਤਯ

ਏਭੀਟ

਼ਸੰ 

਼ਸੰ 

9888035499

ਜੰ ਼ਡਆਰ

ਸ਼ਯਸਤਾਯ,

ਸੁਏ. ਭਯਏਟ ਏਭੀਟ

਼ਸੰ 

ਚਸ

ਚ.ਸ..

ੂਨ

01882-248547
9881500051

9417882033
ਨੰਫਯ 13876

01882221753

96467350
36

9814389435

ਐੜ੍ਦੀਹੜ੍, ਤਰਿੰ ਡ

9815286782
ਨਯਜਤ ਼ਸੰ 

9815165932
ਦ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ  ਨੰਫਯਦਯ ਿਸ. ਤਰਿੰ ਡ ੂਨ

ਟਿਯ 87258
70885
ਫਰ਼ਜੰ ਦਯ ਼ਸੰ 
ਟਿਯ

9779289018
ਅ਼ਬਸੀਏ ਸਯਭ
9878357153

ਯਡ ਯਭੀਸ
ਏਾਭਯ
9464782255

ਭੱ ਐਣ ਼ਸੰ  ਨੰਫਯਦਯ ਿਸ ਭਣਏ ਢੀਯ

9815288570

9915860937

7

ੂ:ਹ:

ਚੱ ਏ ਾਜਯਾਂ, ਸੀਯਾਯ

ਸਰ ਚੰ ਦਯ ਭੂਹਨ

ਜਿਨ ਰਰ

ਨੰਫਯ 13860

ਿੁਰਪੀਅਯ ਏਰੱਫ

ਡ: ਼ਹਤੀਸ

ਡ ਹਯ਼ਜੰ ਦਯ

਼ਦਨੇਸ ਏਾਭਯ

ਯਣਿਯ ਼ਸੰ  ਨੰਫਯਦਯ ਿਸ ਬਿੰ 

ਸਏਿਰ

ਐਸ, ਫੱ ਸ ਉਭਯ ਐਨ,

ਨਇਫ ਤ਼ਹਸਰਦਯ

ਏਨਿੰੂ

ਯਡ ਭਨਜਤ

ਚਸ

ਰ ੂਜਯ

9463597147

9841666022

ਹ਼ਯਆਣ,

ਏਫਯਾਯ, ਧਏ, ਫੱ ਸ

ਬਿੰ 

਼ਸੰ 

ਜਸ

ਫੱ ਰੀ , ਫੱ ਸ ੰ ਜ

9855655544

7889256392
ਸਾਐ਼ਜੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

01882222177

9463158
200

ਚੱ ਏ ਾੱ ਜਯਾਂ

ਬਈਆਂ, ਹ਼ਯਆਣ

ਟਿਯ
9478178524
ਏਾਰਤਯ ਼ਸੰ 
ਟਿਯ
7589166290

9463445274
ਨੰਫਯ 13665

9463943479
ਾਯਫਐਸ ਼ਸੰ  ਨੰਫਯਦਯ 9417887141
ਜਯਨੈਰ ਼ਸੰ  ਨੰਫਯਦਯ ਿਸ ਚੱ ਏ ਾਜਯਾਂ

ਯਡ

9872413555
ਫਰ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ  ਨੰਫਯਦਯ ਿਸ ਹ਼ਯਆਣ

਼ਦਰਫ ਼ਸੰ 

9855280812

9915935233
ਨੰ .13888
ਯਡ ਜਸਫਯ
਼ਸੰ 

8

ੂ. ਹ.

ਢੂਰਿਹ , ਫਯਐਦ,

ਸਰ ਜਸ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

ਸਰ ਨੰਦ ਼ਏਸੂਯ

9814340021
ਨੰਫਯ 15641

ਯੂਟਯ ਏਰੱਫ

ਡ: ਯਏੀਸ

ਡ: ਅ਼ਭਤ

ਯਜੀਸਿਯ ਼ਸੰ 

ਸਿਯਭ ਼ਸੰ  ਨੰਫਯਦਯ ਿਸ ਜਨੜ੍

ਸਏਿਰ

ਜਨੜ੍, ਡੰ ਡੂਹ, ਤੱ ਐਨ,

ਫਡ ਬਿੰ 

ਏਨਿੰੂ

ਯਡ ਏਯਭ

ਚਸ

ਸਯਭ

9988421885

9417747767

ਢੂਰਿਹ

ਏਾਏਨੇਟ, ਅਯ਼ਨਆਰ,

9478749188

9814626567
ਿਨ ਏਾਭਯ

ਚੰ ਦ

01882220296

9914966
727

ਅੰ ਏਾਸ ਡੂਯ

ਰੀਭ ਚੰ ਦ ਨੰਫਯਦਯ ਿਸ ਡੰ ਡੂਹ

9465764578

25

9872891934

ਸਹਾਯ

9

ਸਯਏਯ,
ਏਰਜ
ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

ਟਿਯ

ਨੰਫਯ 13653

9803540535

ਯਡ ਏਸਭਯ

ਭੂਤ ਼ਸੰ 

਼ਸੰ 

ਜਾਰ ਼ਏਸੂਯ ਨੰਫਯਦਯ ਿਸ ਏਿਏਨੈਟ

ਟਿਯ

9464150514

7509296139

ਯਆ ਨਯ ਏੌਂ ਸਰ,

ਸਰ ਸਿਭ ਼ਸੰ 

7888861616
ਿ਼ਯੰ ਦਯ ਏਾਭਯ

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ .

ਸਾਯਡੈਂਟ

ਏਨਿੰੂ

ਏ਼ਭਸਨਯ ਨਯ

9814957149
ਿ਼ਯੰ ਦਯ ਸਯਭ

਼ਨਭ ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ
01882-220322
9216300095
ਸਾ਼ਯੰ ਦਯ ਏਾਭਯ
9815417783

ਟਿਯ
9780030120
ਅਭਨ ਸੁਣ
ਟਿਯ

X.Pl.Com
(1954) ਏਭਰ
਼ਏਸਨ 01883249186,
X.Pl.Com
(1690) ਼ਿਜੀ
ਏਾਭਯ

9915149462

9478736091

ਬਈ ਨੱਈਆ

ਸਾਦੀਸ

ਡ.ਸਾਨਤ

ਯ਼ਫਨ ਏਾਭਯ

ਯਜਿ ਦਾੱ ਰ ਨੰਫਯਦਯ ਿਸ ਰੀਭੜ੍ਹ

ਜ ਭਾਪਤ

ਯਜਨ ਡ

ਸਯਭ

9814748220

9356412051

਼ਡਸੈਂਸਯ ਡੀਯ

9464318
395

9855426299

ਹ਼ਯ ਬਤ ਾਯ
ਭਡਰ ਟਊਨ

ਦ਼ਿੰ ਦਯ ਰ ਨੰਫਯਦਯ ਿਸ ਸੀਯੜ੍ਹ

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ।.

9464062321

9465887751
ਜੂ ਼ਸੰ  ਨੰਫਯਦਯ 94647884874

9814692361
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Note : i) ਸਿੀ ਅਯਡਿੰ ਦ ਕੁਭਾਯ, ੀ.ਸੀ.ਸ ਸ.ਡੀ.ਭ, ਗੜਹਸੰਕਯ )( 97800-50508),
ਸਿੀ ਤਨ ਬਨਟ, ਤਡਹਸੀਰਦਾਯ ਗ੍ੜੜਹਸੰਕਯ, ਭਫਾਇਰ 98880-60494,
ਸਿੀ ਯਾਭ ਚੰ ਦ ਨਾਇਫ ਤਡਹਸੀਰਦਾਯ ਗੜਹਸੰਕਯ 94785-30787),
ਸਿੀ ਸੰ ਦੀ ਕੁਭਾਯ, ਨਾਇਫ ਤਡਹਸੀਰਦਾਯ ਭਾਡਹੁਯ, ਭਫਾਇਰ 98766-13131),
ਕੇਂਦਯ ਦਾ

ਸਕਟਯ

ਸਕਟਯ ਅਡਧਕਾਯੀ ਦਾ ਨਾਭ

ਸਹਾਇਕ

ਨਾਭ

ਡਿਚਰ ਡੰ ਡ

/ ਟਰੀ / ਨੰ.

ਸਟਾਪ ਅਤ

ਟਿਨਡ

ਕਰੱਫ ਦ ਿਧਾਨ

ਟਰੀ. ਨੰ.

ਨਕਯੀ

ਦਾ ਨਾਭ

ਦਾ ਨਾਭ

ਹੜਹ

ਨ.ਜੀ.. ਦ

r"ow?AN
jkJh
;e{b
Ykvk

Ykvk,
m[nkDk

n?;HvhHJhH gpfbe j?bE
;p vthiB^1, rVQPzeo.
Bzpo^98152^20850
Bzpo 01884^280344

1H Pqh tfozdo
e[wko ekB{zr'
w'pkfJb BzL^
94171^34687
2H Pqh
pbfizdo f;zx
ekB{zr'
w'pkfJb BzL^
94175^96307

fBb

fbUB ebZp
rVQPzeo
w'pkfJb BzL^
99154^17600

r"ow?AN
jkJh
;e{b
g';h

;?bk ebK,
gZdh^y[Zsh,
uZe ;{zBh,
g';h

y/shpkVh nc;o, rVQPzeo
Pqh ;[GkP uzdo
BzL 88720^26525
c'L 01884^283250

1H Pqh irho
f;zx ekB{zr'
BzL^
98149^50202
2H Pqh jogqhs
f;zx gNtkoh
BzL^
87278^90675

fBb

o'Noh ebZp
rVQPzeo
eg{o i[nkboh
BzL
98142^79786
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ਭਡੀਕਰ ਟੀਭ

ਿਟਯਨਯੀ ਟੀਭ

ਖੁਯਾਕ ਅਤ

ਸਯੰ ਚ /

ਸਰਾਈ ਡਿਬਾਗ

ਨੰਫਯਦਾਯ ਦਾ
ਨਾਭ

1H vkH uoBihs
gkb
w'pkfJb BzL^
98722^12305
2H Pqhwsh
ewbihs e"o
(ckowkn;?;N)
w'pkfJb BzL^
94172^26949
3H e[bdhg f;zx
(;kEh)
vkH oxtho f;zx
n?;Hn?wHUH g';h
BzL
98554^59997

vkH pbtzs f;zx
w'pkfJb BzL^
zL99159^21949

Pqh gow/Pto
f;zx
fJzB;g?eNo
w'pkfJb BzL^
98767^10908

1H Pqh ntsko
f;zx Bzpodko
w'pkfJb BzL^
98150^69413
2H Pqh I;ewb
f;zx Bzpodko
w'pkfJb BzL^
98721^25778

vkH pbtzs f;zx
BzL99159^2194
9

1H Pqh I;tzs
okJ/ fJzB;g?eNo
BzL78884^3391
9
2H Pqh wfBzdo
f;zx
fJzB;g?eNo
BzL98889^6357
1

1H Pqh :Pgkb
Bzpodko
BzL94174^0447
6
2H Pqh ftI/ f;zx
Bzpodko
BzL
98720^98630

r"ow?AN
jkJh
;e{b
fdjkDk

fdjkDk,
pZY'A,
mZeotkb,
ojZbh,
e[eVK,
r'gkbhnK

phHvhHghHUH wkfjbg[o
Pqh Xowgkb
BzL94632^87096

r"ow?AN
jkJh
;e{b
;ojkbk
ebK

vKvhnK,
;ojkbk
ebK,
w[r'gZNh,
o{g'tkb

y/shpkVh nc;o,
wkfjbg[o
Pqh jogqhs f;zx
BzL 95015^82430

r"ow?AN
jkJh
;e{b
Jh;g[o

wkjbK,
nbktbg[o,
Jh;g[o

n?;HvhHJhH
ghHvpb:{HvhH(phHn?AvnkoH
) ;p vthiB^2,rVQPzeo.
Pqh ;sgkb
Bzpo^98149^36881

1H Pqh pbfizdo
f;zx ekB{zr'
BzL^
94175^96307
2H Pqh r[bPB
e[wko gNtkoh
BzL
97814^05290
1H Pqh tfozdo
e[wko ekB{zr'
BzL^
94171^34687
2H Pqh oftzdo
e[wko gNtkoh
BzL
98153^69808

fBb

:{[Bhto;b
u?ohN/pb NoZ;N
rVQPzeo
BzL98141^2862
8

vkH oki/P pkbh
BzL
82646^49717

vkH jogqhs f;zx
BzL98768^9163
3

Pqh gow/Pto
f;zx
fJzB;g?eNo
BzL
98767^10908

Pqh jofizdo
f;zx fdjkDk
BzL98158^5506
7

fBb

Pjhd Grs f;zx
NoZ;N, rVQPzeo
BzL98141^8485
5

vkH g{Bw
BzL
94632^50600

vkH ;zdhg e[wko
BzL98880^5642
8

Pqh gow/Pto
f;zx
fJzB;g?eNo
BzL
98767^10908

1H Pqh pbfizdo
f;zx ekB{zr'
BzL^
94175^96307
2H Pqh nPhP
e[wko gNtkoh

fBb

fbUB ebZp
rVQPzeo
BzL
99154^17600

1H Pqhwsh
ewbihs e"o
J/Hn?BHn?wH
BzL
75298^32812
2H ;[fozdo f;zx
;kEh

vkHi;ftzdo f;zx
BzL
94640^63137

Pqh gow/Pto
f;zx
fJzB;g?eNo
BzL
98767^10908

1H Pqh y[Phnk
f;zx Bzpodko
vKvhnK
BzL94178^9239
5
2H Pqh ntsko
f;zx ;ojkbk
ebK
BzL98769^7875
4
1H Pqh ;'jD f;zx
Bzpodko, wkjbK
(94170^74815)
2H Pqh okw gqekP
Bzpodko
nbktbg[o
(94651^38134)

BzL94648^511
52
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r"ow?AN
jkJh
;e{b
wB'bhnK

N'jbhnK,
fpS'jh,
wB'bhnK,
go;'sk,
wZyDrVQ,
iKrbhnkDk
, pkVhnK
ebK

Pqh ofizdo f;zx J/HnkoH
e'gL;';kfJNh, rVQPzeo
Bzpo^ 94634^44696

r"ow?AN
jkJh
;e{b
pkj'tkb

pkj'tkb,
jt/bh,
jZb{tkb,
izfvnkbk,
w[r'tkb,
uzpb ebK,
uzpb y[od

Pqh ;ziht e[wko c'o?;N
nc;o, wkfjbg[o
BzL 98724^32888

r"ow?AN
jkJh
;e{b
N{N'wiko
k

gkbdh,
;eo{bh,
vzv/tkb,
N{N'wikok

n?;HvhHJhH
ghHvpb:{HvhH(phHn?AvnkoH
) ;p vthiB^2,rVQPzeo.
Pqh ;sgkb
Bzpo^98149^36881

1H Pqh tfozdo
e[wko ekB{zr'
BzL^
94171^34687
2H Pqh
pbfizdo f;zx
ekB{zr'
BzL^
94175^96307
3H Pqh gqGi's
f;zx gNtkoh
BzL
98516^00093
1H Pqh tfozdo
e[wko ekB{zr'
BzL^
94171^34687
2H Pqh r[bPB
e[wko gNtkoh
BzL
97814^05290
3H Pqh oftzdo
e[wko gNtkoh
BzL
98153^69808
1H Pqh pbfizdo
f;zx ekB{zr'
BzL^
94175^96307
2H Pqh gqGi's
f;zx gNtkoh
BzL
98516^00093

fBb

fBb

o'Noh ebZp
rVQPzeo
eg{o i[nkboh
BzL
98142^79786

1H vkHftPtdhg
f;zx

:{[Bhto;b
u?ohN/pb NoZ;N
rVQPzeo
BzL98141^2862
8

1H Pqh oftzdo
f;zx
(ckowkn;?;N?AN)
BzL
89683^57550
2H vkHftPtdhg
f;zx

BzL98760^0838
2
2H Pqh ewbfeqPB
n?wHn?bHNhH
BzL
75083^48800
3H Pqh okiht
e[wko ;kEh

vkH nfws
Gkodtki
BzL
94172^36739

Pqh gow/Pto
f;zx
fJzB;g?eNo
BzL
98767^10908

1H Pqh ;[Phb
e[wko Bzpodko
fpS'jh
(95015^86186)
2H Pqh ;ZiD f;zx
Bzpodko pkVhnK
ebK
(9417475835)
3H Pqh pbd/t
f;zx Bzpodko
iKrbhnkDk
(97794^15829)

vkH oke/P e[wko
BzL
94631^42649

Pqh gow/Pto
f;zx
fJzB;g?eNo
BzL
98767^10908

vkH ;ziht e[wko
BzL
94174^26096

Pqh gow/Pto
f;zx
fJzB;g?eNo
BzL
98767^10908

1H Pqh I;tzs
f;zx Bzpodko
uzpb ebK
(89687^08400
)
2H Pqh pyskto
f;zx Bzpodko
izfvnkbk
(97791^48938)
3H Pqh Grs okw
Bzpodko jZb{tkb
(94174^91484)
1H Pqh s/igkb
Bzpodko vzv/tkb
(94638^78930)
2H Pqh jofwzdo
f;zx Bzpodko
gkbdh
(98152^39869)
3H Pqh I;ftzdo
f;zx Bzpodko
;eo{bh
(98142^91660)

BzL98760^0838
2
3H ;kEh
fBb

Pjhd Grs f;zx
NoZ;N, rVQPzeo
BzL98141^8485
5
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1H vkHftPtdhg
f;zx
BzL98760^0838
2
2H dbtho
e"o(;kEh)

r"ow?AN
jkJh
;e{b
rZio

rZio,
wfjd{d,
wkfJbh,
i/I'A

G{wh oZfynk nc;o,
wkfjbg[o
BzL 98556^10345

1H Pqh Irho
f;zx ekB{zr'
BzL
98149^50202
2H Pqh
pbftzdo f;zx
ekB{zr'
BzL^
94648^57468
3H Pqh e[btzs
f;zx gNtkoh
BzL
76268^64490

fBb

Pjhd Grs f;zx
NoZ;N, rVQPzeo
BzL98141^8485
5

1H vkHi;tzs
f;zx
BzL
94173^05719
2H Pqhws T{Pk
okDh
(ckowkn;?;N)
BzL
94787^31642
3H Pqh I'frzdo
f;zx
(;kEh)

vkH eoB?b fz;zx
BzL
94174^93292

Pqh gow/Pto
f;zx
fJzB;g?eNo
BzL
98767^10908

1H Pqh nB[o'X
f;zx Bzpodko
rZio
(94632^19839)
2H Pqh ;[zdo f;zx
Gzvkoh Bzpodko
wkfjd{d
(94781^83935)
3H Pqh o[bhnk
okw Bzpodko
i/I'A
(9463933228)
4H doPB e[wkoh
Bzpodko wkfJbh
(01884^25207
0

;hBhno
;?ezvoh
;e{b
rVQPzeo

;hjtK,
j?p'tkb,
M'B'tkb,
;w[zdVk,
rVQPzeo

Pqh wfjewhs f;zx
phHvhHghHUH rVQPzeo
BzL 98141^71290

1H Pqh ihs
f;zx ekB{zr'
BzL
98761^50225
2H Pqh ePwho
f;zx ekB{zr'
BzL
94178^88282
3H Pqh :'r/P
x/Jh gNtkoh
BzL
73473^81182

fBb

fbUB ebZp
rVQPzeo
BzL
99154^17600

1H vkH I'frzdo
f;zx n?wHUH
BzL
94637^71068
2H vkH pbfizdo
e[wko n?wHUH
BzL
90416^16758

vkH ofizdo
e[wko
BzL
94177^58168

1H Pqh ftB'd
e[wko
fJzB;g?eNo
BzL 9915185068
2H ;[yftzdo
f;zx
fJzB;g?eNo
BzL99151^8506
8

1H Pqh ;{oi okDk
Bzpodko j?p'tkb
(9781280409)
2H Pqh uzBD f;zx
Bzpodko
wkB;'tkb
(81467^24582)
3H Pqh eoB f;zx
Bzpodko ;w[zdVk
(9815433818)
4H gowihs f;zx
Bzpodko
rVQPzeo

30

ਅਪਸਯ ਇੰਚਾਯਜ- ਪਰੱਡ ਕੰ ਟਜਨਟ ਰ ਨ- 2021 (ਦਸੂਹਾ)
ਦਪਤਯ

ਨਾਭ

ਰੈਂ ਡ ਰਾਈਨ

ਭਫਾਈਰ ਨੰਫਯ

ਸ. ਡ. ਭ. ਦਸਿਹ

ਸਰ ਯਣਦ ਼ਸੰ 

Ph No 01883-285022

99534-26859

18 ਪ..ਡ ਉੱਚ ਫੱ ਸ

ਰੁ ਪਟਨੈਂਟ ਏਯਨਰ ਰਤਏ ਫਨਤ

Ph no. 01883-253335

88003-75840

ਡ.ਸ. ਦਸਿਹ

ਸਰ ਭਨਸਰ ਏਾਭਯ

Ph No 01883-285541

98721-29228

ਡ.ਸ.. ਟਾਂਡ

ਸਰ ਦਰਜਤ ਼ਸੰ  ਐੱ ਐ

ਤ਼ਹਸਰਦਯ ਦਸਿਹ

ਸਰ ਏਯਨਦ ਼ਸੰ  ਬਾੱ ਰਯ

ਏਸ.ਈ.ਨ. ਫ.ਫ.ਭ.ਫ. ਤਰਿੜ੍

ਸਰ ਜਸਫਯ ਼ਸੰ 

75893-03716

ਸ. ਡ. . ਡਯੁਨਜ਼

ਸਰ ਯਜ ਏਾਭਯ

96460-30730

ਡ.ਪ.. ਦਸਿਹ

ਸਰ ਅਟਰ ਭਹਜਨ

ਫਰਏ ਯਏਰਚਯ ਦਪਤਯ ਟਾਂਡ

ਸਰ ਸਤਨਭ ਼ਸੰ 

98760-96881

ਫਰਏ ਯਏਰਚਯ ਦਪਤਯ ਦਸਿਹ

ਸਰ ਮਸਰ (.ਡ.)

78370-20323

ਸ.ਭ.. ਦਸਿਹ

ਡ: ਡ ਏੀ ਾਯ

94634-43300

ਸ.ਭ.. ਭੰ ਡ ੰ ਧੀਯ

ਡ. ਸ  ਼ਸੰ 

94172-86069

ਸ.ਭ.. ਟਾਂਡ

ਡ: ਰਤ ਭ਼ਹੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

98140-03872

98140-63447
Ph No 01883-285024

98151-00016

01883-283007

94172-22388

ਹੜ ਯਾਹਤ ਕੇਂਦਯ- 2021
ਦਸੂਹਾ

ਟਾਂਡਾ

1. ਸਯਏਯ ਰਇਭਯ ਸਏਿਰ ਿਧਇਆ

1. ਸਯਏਯ ਰਭੈਂਟਯ ਸਏਿਰ ਯੜ੍

2. ਸਯਏਯ ਰਇਭਯ ਸਏਿਰ ਫਾੱ ਧੂ ਫਯਏਤ

2. . ਹਈ ਸਏਿਰ ਼ਭਆਣ

3. . ਹਈ ਸਏਿਰ ਆਰਭਿਯ

3. ਸਯਏਯ ਰਭੈਂਟਯ ਸਏਿਰ ਬਿਰਾਯ

4. . ਸ. ਸੁਏ. ਸਏਿਰ ਦਸਿਹ

4. . ਹਈ ਸਏਿਰ ਤਰਿੰ ਡ ਡੰ ਡਆਂ
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ਗੜਦੀਿਾਰਾ
5. . ਹਈ ਸਏਿਰ ਭਨਹੂਤ

ਫਰਾੱਕ - 
ਪਰੱਡ ਕੰ ਟਯਰ ਯੂਭ ਨੰਫਯਅਪਸਯ ਇੰਚਾਯਜ (ਡਸਿਰ ਅਤ ੁਡਰਸ)

ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ

1. ਸਰ ਸਾਐ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ  ਨਇਫ ਤ਼ਹਸਰਦਯ, ਦਸਿਹ

85589-80692

2. ਸਰ ਾਯਰਤ ਼ਸੰ  ਸ.ਚ.. ਦਸਿਹ

75890-17612

ਜਨ-1

ਟੀਯਏਆਣ, 2. ਼ਹਭਤਾਯ, 3.
ਡੰ ਡ

ਿਧਈਆ, 4. ਛਿ਼ਯਆਂ (470), 5. ਸਿਦ,
6. ਫੁਯੂਿਰ, 7. ਫੀਾਯ

ਨਾਭ / ਡਿਬਾਗ

ਜਨ-2

ਜਨ-3

1. ਫਿਧੂ ਫਯਏਤ, 2. ਬਐੂਿਰ, 3. ਰੂ ਿਰ,

1. ਦੁਭਾਯ, 2. ਬੂਜ, 3. ਏੂਟਰ, 4 ਅਏ ਟਾੰ ਡ, 5.

4. ਏਰੂ ਿਰ, 5. ਐੀਯ, 6. ਬੂਆ, 7.

ਰਰੀ ਿਰ, 6. ਏਿੀ, 7. ਼ਭਆਨ ਭੀਿ, 8. ਯਜਾਯ,

਼ਨਆ ਚੱ ਏ, 8. ਨਡੀਿਰ, 9. ਸੱ ਦੂਿਰ, 10

9. ਭਰ, 10. ਚੱ ਏ ਸਾਰੀਭਨ, 11. ਸ ਿੁਟ 12.

ਛੂ਼ਯਆਂ (102)

ਬੁਣ ਼ਭਯਜ਼ ਐਨ, 13. ਆਰਭਾਯ, 14. ਐੂਐਯ

ਭਫ.ਨੰ.

ਨਾਭ / ਡਿਬਾਗ

ਭਫ.ਨੰ.

8283818587

1.Sh Ashok Kumar JE
PWD

9872210325

ਸਰ ਤ਼ਜੰ ਦਯ ਼ਸੰ 
ਸਕਟਯ ਅਪਸਯ

ਸ.ਡ. ਰੂ ਏ
਼ਨਯਭਣ ਼ਿਬ
ਦਸਿਹ

ਯਰੀਪ ਸੈਂਟਯ
ਇੰਚਾਯਜ ਤ
ਕਯਡੀਨੇਟਯ

ਸਰ ਾਯਰਤ ਼ਸੰ 
ਫ.ਡ... ਦਸਿਹ

01883-285022

9876188221

ਸਰ ਾਯਰਤ ਼ਸੰ 
ਫ.ਡ... ਦਸਿਹ

9876188221
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ਨਾਭ / ਡਿਬਾਗ
ਸਰ ਅਭਨਦ ਼ਸੰ  ਸ.ਡ.
ਡਫਰਮਿ/ਸ ਅਤੀ ਸਿਯੀਜ
ਦਸਿਹ

ਸਰ ਾਯਰਤ ਼ਸੰ  ਫ.ਡ...
ਦਸਿਹ

ਜਨ-4

ਭਫ.ਨੰ.

9646166990

9876188221

਼ਭਉ਼ਨਸਰ ਏਭੀਟ ਦਸਿਹ

ਨਾਭ / ਡਿਬਾਗ
ਸਰ ਅਭਯਜਤ ਼ਸੰ  ਬਿਭ ਯੱ ਼ਐਆ ਅਪਸਯ
ਦਸਿਹ

1. ਸਰ ਭਦਨ ਼ਸੰ 
ਈ..ਭ.ਸ ਦਸਿਹ

ਭਫ.ਨੰ.

8968933711

9915102702

ਯਰੀਪ ਸੈਂਟਯ ਦਾ
ਨਾਂ

1. ਸਯਏਯ ਰਇਭਯ

2. ਸਯਏਯ ਰਇਭਯ

ਸਏਿਰ ਿਧਈਆ

ਸਏਿਰ ਫਾੱ ਧੂ ਫਯਏਤ

ਜਦ ਼ਸੰ 
ਪੂਡ ਇੰਚਾਯਜ

ਟਿਯ

-

਼ਹਤੀਸਰ ਇੰ ਸੁਏਟਯ
ਐੀਤਫੜ੍ ਦਸਿਹ

9464788822

-

9807630000

1. ਯਭਿਯ ਼ਸੰ  ਟਿਯ

2. ਾਯਫਜ ਼ਸੰ 

1. ਸਰ ਾਯਭਤ ਼ਸੰ 
ਇੰ ਸੁਏਟਯ ਐੀਤਫੜ੍
ਦਸਿਹ

4. . ਸ. ਸੁਏ. ਸਏਿਰ

3. . ਹਈ ਸਏਿਰ ਆਰਭਿਯ

9780623096

1.ਅਯਾਣ ਚਧਯ ਟਿਯ

9877042221

2. ਏਭਰ ਏਾਭਯ ਟਿਯ

9914795420

1.ਸਰ ਹਯ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ  ਇੰ ਸੁਏਟਯ
ਐੀਤਫੜ੍ ਦਸਿਹ

ਦਸਿਹ
9464672600

9417836350

9781011906

1. ਅਭਨਦ ਼ਸੰ 
ਟਿਯ ਹਰਏ
ਦਸਿਹ
2. ਜਦ ਼ਸੰ 
ਟਿਯ ਹਰਏ ਬਿਸਾਂ

1.ਸਰ ਹਯ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ 
ਇੰ ਸੁਏਟਯ ਐੀਤਫੜ੍
ਦਸਿਹ

9872597971

9464788822

9781011906

ਚਾਯਾ ਇੰਚਾਯਜ
ਸਰ ਅਯ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ 
ਭੰ ਡ ਸਾਯਿਈਜ਼ਯ
ਭਯਏਟ ਏਭੀਟ

9855550076

ਦਸਿਹ
ਡ: ਸਨਜਿ ਾਯ
(ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ
ਭਡੀਕਰ
ਇੰਚਾਯਜ

਼ਸਿਰ ਹਸਤਰ

ਅਪਸਯ ਸੰ ਸਯਾਯ

ਸਾਯਿਈਜ਼ਯ ਭਯਏਟ
ਏਭੀਟ ਦਸਿਹ

9855550076

-

(ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ ਼ਸਿਰ

-

ਹਸਤਰ ਦਸਿਹ)

8146365152

2 ਡ: ਨੰਦ ਼ਏਿੂਯ ਿੁਟਨਯ
ਅਪਸਯ ਫਡਰ

ਸਰ ਅਯ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ  ਭੰ ਡ
ਸਾਯਿਈਜ਼ਯ ਭਯਏਟ ਏਭੀਟ
ਦਸਿਹ

ਸਰ ਅਯ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ 
9855550076

ਭੰ ਡ ਸਾਯਿਈਜ਼ਯ
ਭਯਏਟ ਏਭੀਟ

9855550076

ਦਸਿਹ
ਏਾਰ਼ਿੰ ਦਯ ਰਰ

ਡ: ਸਨਜਿ ਾਯ

ਦਸਿਹ)
ਡ ਅੰ ਜਿ ਼ਿੱ ਜ ਿੁਟ.

ਸਰ ਅਯ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ  ਭੰ ਡ

ਏਾਰ਼ਿੰ ਦਯ ਰਰ ਭੁਡਏਰ ਦਪਤਯ
਼ਸਿਰ ਹਸਤਰ ਦਸਿਹ

-

ਭੁਡਏਰ ਦਪਤਯ
਼ਸਿਰ ਹਸਤਰ

-

ਦਸਿਹ
9417633048
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2. ਡ ਭਨਜਤ ਼ਸੰ  ਸ.ਿ.ਚ.
ਐਿਨ ਐਿਨ ਏਰਾਂ

9417180635

2. ਡ ਯ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ 
ਿੁਟਨਯ ਅਪਸਯ
ਜਹਰ

9417811847

ਸਨੀਟਸ਼ਨ
ਇੰਚਾਯਜ
ਡਫਜਰੀ
ਸਰਾਈ
ਇੰਚਾਯਜ

ਸੰ ਜਿ ਏਾਭਯ
ਸ.ਡ. ਫ਼ਰਏ
ਹੁਰਥ ਦਸਿਹ
ਸਰ ਇੰ ਦਯਰ ਼ਸੰ 
ਸ.ਡ.

9464547557

9646116098

ਸਰ ਤ਼ਜੰ ਦਯ ਼ਸੰ 
ਸ.ਡ. ਰੂ ਏ
ਸੜਕ ਭੁਯੰਭਤ
ਿਫੰਧਨ ਟੀਭ

਼ਨਯਭਣ ਼ਿਬ
ਦਸਿਹ
ਸਰ ਼ਿਨਦ ਏਾਭਯ
1. ਯਭੀਿ ਼ਸੰ 

ਟਯਾਂਸਯਟ
ਇੰਚਾਯਜ

.ਸ.ਆਈ ਦਸਿਹ
(323)
2. ਸਰ ਭਰਏਤ ਼ਸੰ 
ਨੰਫਯਦਯ ਟੀਯਏਆਣ

ਟਰੀਪਨ ਸਿਾਿਾਂ
ਇੰਚਾਯਜ

8283818587

ਸਰ ਅਸੂਏ ਏਾਭਯ
ਸ.ਡ.

ਪਰੱਡ ਟਿਨੀ

1. ਸਤ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

(ਇੰਜਣ ਅਤ

ਟਿਯ ਹਰਏ

ਡਕਸ਼ਤੀ ਚਾਰਕ)

ੰ ਡੂਯ ਯਇਆਂ

9888022423

98770018692

9878923968

9417300059

9815144513

ਸੰ ਜਿ ਏਾਭਯ ਸ.ਡ.
ਫ਼ਰਏ ਹੁਰਥ ਦਸਿਹ

ਸਰ ਇੰ ਦਯਰ ਼ਸੰ 
ਸ.ਡ.

1. ਸਰ ਾਯਭਤ ਼ਸੰ 
.ਸ.ਆਈ. ਦਪਤਯ
ਐੀਤਫੜ੍ ਦਸਿਹ
2. ਸਰ ਜਸਦ ਼ਸੰ  ਜੀ.ਈ.
ੰ ਚਇਤ ਯਜ ਦਸਿਹ
1. ਯਭੀਿ ਼ਸੰ  .ਸ.ਆਈ
ਦਸਿਹ (323)
2. ਸਰ ਜੂਧ ਼ਸੰ  ਨੰਫਯਦਯ
ਫਾਧੂਫਯਏਤ

ਸਰ ਅਸੂਏ ਏਾਭਯ ਸ.ਡ.

ਾਯਦ ਼ਸੰ  ਤ਼ਹਸਰ
ਦਪਤਯ ਦਸਿਹ

9464547557

9646116098

9914795420

9915857652

9877018692

9876784163

9417300059

8427845112
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ਸੰ ਜਿ ਏਾਭਯ ਸ.ਡ. ਫ਼ਰਏ
ਹੁਰਥ ਦਸਿਹ

ਸਰ ਇੰ ਦਯਰ ਼ਸੰ  ਸ.ਡ.

1.ਸਰ ਹਯ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ  ਇੰ ਸੁਏਟਯ
ਐੀਤਫੜ੍ ਦਸਿਹ

2. ਸਰ ਚਯਨਰਤ ਼ਸੰ  ਜੀ.ਈ.
ੰ ਚਇਤ ਯਜ ਦਸਿਹ
1. ਯਭੀਿ ਼ਸੰ  .ਸ.ਆਈ
ਦਸਿਹ (323)
ਸਰ ਫਜ ਼ਸੰ  ਨੰਫਯਦਯ ਼ਭਆਂ ਦ
਼ੰ ਡ

ਸਰ ਅਸੂਏ ਏਾਭਯ ਸ.ਡ.

ਾਯਦ ਼ਸੰ  ਤ਼ਹਸਰ ਦਪਤਯ
ਦਸਿਹ

9464547557

9646116098

9781011906

ਸੰ ਜਿ ਏਾਭਯ
ਸ.ਡ. ਫ਼ਰਏ
ਹੁਰਥ ਦਸਿਹ
ਸਰ ਇੰ ਦਯਰ ਼ਸੰ 
ਸ.ਡ.

1.ਸਰ ਹਯ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ 
ਇੰ ਸੁਏਟਯ ਐੀਤਫੜ੍
ਦਸਿਹ

9464547557

9646116098

9781011906

2. ਸਰ ਯਏੀਿ ਏਾਭਯ
-

ਜੀ.ਈ. ੰ ਚਇਤ ਯਜ

-

ਦਸਿਹ
9877018692

8146082860

9417300059

8427845112

1. ਯਭੀਿ ਼ਸੰ 
.ਸ.ਆਈ ਦਸਿਹ
(323)
ਸਰ ਜੂ਼ੰ ਦਯ ਰ
ਨੰਫਯਦਯ
ਸਰ ਅਸੂਏ ਏਾਭਯ
ਸ.ਡ.
ਾਯਦ ਼ਸੰ 
ਤ਼ਹਸਰ ਦਪਤਯ
ਦਸਿਹ

9877018692

9417893830

9417300059

8427845112

2. ਾਯਦ ਼ਸੰ 
ਤ਼ਹਸਰ ਦਪਤਯ
ਦਸਿਹ
1. ਸਰ ਜਦ ਼ਸੰ 
ਟਿਯ ਹਰਏ ਬਿਿਾਂ
2. ਸਰ ਅਭਨਦ ਼ਸੰ 
ਟਿਯ ਹਰਏ
ਪਰੱਡ ਟਿਨੀ

ਠੀਕਯੀ ਡਹਯਾ
ਅਤ ਚਤਾਿਨੀ
ਿਣਾਰੀ ਰਈ
ਟੀਭ

ਦਸਿਹ

9464788822

9872597971

-

1. ਸਰ ਜਦ ਼ਸੰ 
ਟਿਯ ਹਰਏ ਬਿਿਾਂ
2. ਸਰ ਾਯਫਜ ਼ਸੰ  ਹਰਏ
ਫ਼ਨਆਰ

-

9464788822

9888829984

-

1 ਸਰ ਯਭਨਦ ਼ਸੰ  ਟਿਯ

2. ਸਰ ਜਦ ਼ਸੰ  ਟਿਯ
ਹਰਏ ਬਿਿਾਂ

-

9417410281

9464788822

-

ਸਰ ਅਯਾਣ ਚਧਯ
ਟਿਯ
2. ਸਰ ਜਦ ਼ਸੰ 
ਟਿਯ ਹਰਏ ਏੈਂਥ

-

9877916191

9464788822

-

-

-

-

3. ਸਰ ਯਭਿਯ ਼ਸੰ  ਟਿਯ

9780623096

3. ਸਰ ਸਤ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

9872581070

-

-

-

-

4. ਸਰ ਭਨਜਤ ਼ਸੰ  ਟਿਯ

9815449486

-

-

ਸਰ ਭੂਹਨ ਼ਸੰ 
ਿਇਯਰੁ ਸ ਯੀਟਯ
ਸਰ ਭਰਏਤ ਼ਸੰ 
ਨੰਫਯਦਯ ਟੀਯ਼ਏਆਣ
1. ਸਰ ਼ਦਨੇਸ ਏ ਸਰ

ਿਰੰਟੀਅਯ ਦੀ

8427845112

ਯੂਟਯ ਏਰੱਫ ਦਸਿਹ

-

9815820968

9417355320

ਸਰ ਭੂਹਨ ਼ਸੰ  ਿਇਯਰੁ ਸ
ਯੀਟਯ
2. ਸਰ ਜੂਧ ਼ਸੰ  ਨੰਫਯਦਯ

1. ਸਰ ਼ਦਨੇਸ ਏ ਸਰ ਯੂਟਯ
ਏਰੱਫ ਦਸਿਹ

-

9876784163

9417355320

ਸਰ ਭੂਹਨ ਼ਸੰ  ਿਇਯਰੁ ਸ
ਯੀਟਯ
ਸਰ ਫਜ ਼ਸੰ  ਨੰਫਯਦਯ

1. ਸਰ ਼ਦਨੇਸ ਏ ਸਰ ਯੂਟਯ ਏਰੱਫ
ਦਸਿਹ

-

8146082860

9417355320

ਸਰ ਭੂਹਨ ਼ਸੰ 
ਿਇਯਰੁ ਸ ਯੀਟਯ
ਸਰ ਜੂ਼ੰ ਦਯ ਰ
ਨੰਫਯਦਯ
1. ਸਰ ਼ਦਨੇਸ ਏ ਸਰ
ਯੂਟਯ ਏਰੱਫ ਦਸਿਹ

-

9417893830

9417355320

ਟੀਭ
2. ਸਰ ਬਾ਼ੰ ਦਯ ਯੰ ਜਨ
ਰਇਨ ਏਰੱਫ ਦਸਿਹ

9417273241

2. ਸਰ ਬਾ਼ੰ ਦਯ ਯੰ ਜਨ
ਰਇਨ ਏਰੱਫ ਦਸਿਹ

9417273241
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2. ਸਰ ਬਾ਼ੰ ਦਯ ਯੰ ਜਨ ਰਇਨ
ਏਰੱਫ ਦਸਿਹ

9417273241

2. ਸਰ ਬਾ਼ੰ ਦਯ ਯੰ ਜਨ
ਰਇਨ ਏਰੱਫ ਦਸਿਹ

9417273241

1. ਸਰ ਯਏੀਿ ਸੰ ਧਿ
ਸ.ਡ.
ਫ.ਫ.ਭ.ਫ.

7833054245

ਤਰਿੜ੍ ਏੰ ਟਯੂਰ ਯਿਭ
ਭਯਜੈਂਸੀ
ਸਟਸ਼ਨ
ਹੈਂਡਡਰੰਗ ਟੀਭ

1. ਸਰ ਯਏੀਿ ਸੰ ਧਿ ਸ.ਡ.
ਫ.ਫ.ਭ.ਫ. ਤਰਿੜ੍
ਏੰ ਟਯੂਰ ਯਿਭ

2.ਸਰ ਸਯ ਰਾਂਫ

2.ਸਰ ਸਯ ਰਾਂਫ ਜੀ.ਈ .

ਜੀ.ਈ . ਜੱ ਰ ਼ਨਏਸ

ਜੱ ਰ ਼ਨਏਸ ਼ਿਬ,

਼ਿਬ, ਦਸਿਹ

ਦਸਿਹ

3 ਸਰ ਸੰ ਜਿ ਏਾਭਯ
਼ਸੰ ਰ ਸ ਡ 
( ਆਯ) ਦਸਿਹ

9417756863

3. ਸਰ ਜਸਦ ਼ਸੰ  ਜੀ.ਈ.
ੰ ਚਇਤ ਯਜ ਦਸਿਹ

7833054245

1. ਸਰ ਯਏੀਿ ਸੰ ਧਿ ਸ.ਡ.
ਫ.ਫ.ਭ.ਫ. ਤਰਿੜ੍ ਏੰ ਟਯੂਰ
ਯਿਭ
2.ਸਰ ਸਯ ਰਾਂਫ ਜੀ.ਈ . ਜੱ ਰ
਼ਨਏਸ ਼ਿਬ, ਦਸਿਹ

9915857652
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1. ਸਰ ਯਏੀਿ ਸੰ ਧਿ
7833054245

ਸ.ਡ.
ਫ.ਫ.ਭ.ਫ.
ਤਰਿੜ੍ ਏੰ ਟਯੂਰ ਯਿਭ
2.ਸਰ ਸਯ ਰਾਂਫ
ਜੀ.ਈ . ਜੱ ਰ ਼ਨਏਸ
਼ਿਬ, ਦਸਿਹ

3 ਸਰ ਚਯਨਰਤ ਼ਸੰ  ਜੀ.ਈ.

3. ਸਰ ਯਏੀਿ ਏਾਭਯ

ੰ ਚਇਤ ਯਜ ਦਸਿਹ

ਜੀ.ਈ. ੰ ਚਇਤ ਯਜ

7833054245

ਫਰਾੱਕ - ਫੀ
ਪਰੱਡ ਕੰ ਟਯਰ ਯੂਭ ਨੰਫਯ-

01883-285022

ਅਪਸਯ ਇੰਚਾਯਜ (ਡਸਿਰ ਅਤ ੁਡਰਸ)

Mobile No.

1. ਸਿੀ ਓਂਕਾਯ ਡਸੰ ਘ ਨਾਇਫ ਤਡਹਸੀਰਦਾਯ , ਟਾਂਡਾ

88727-27249

2. ਸ. ਚ. . ਸਿੀ ਡਫਕਿਭ ਡਸੰ ਘ. ਟਾਂਡਾ

98551-72008

ਜਨ-5

ਜਨ-6

ਜਨ-7

1. ਪੱ ਤ, 2. ਏਾਰ, 3. ਯੜ੍, 4. ਅਫਦਾਰਾਯ, 5.
ਡੰ ਡ

ਏੂਟ ਸਤਯ ਐਾਂ, 6. ਏੂਟਰ, 7. ਂਧੂਿਰ, 8.

1. ਸਰੀ ਭਾਯ, 2. ਟਹਰ, 3. ਫੱ ਰ, 4.

਼ਭਆਣ, 9. ਟੱ ਰ, 10. ਭੱ ਦ, 11 ਫੈਂਸ ਅਿਨ, 12

ਚੂਹਨ, 5. ਏੂਟਰ, 6. ਹਫਫ ਚੱ ਏ

1. ਇਫਯਹਭਾਯ, 2. ਾਯਰ, 3. ਨੱਥਿਾਯ,
4. ਯਣ ਼ਂਡ, 5. ਤਰਿੰ ਡ ਡੰ ਡਆਂ, 6.

ਸਕਟਯ ਅਪਸਯ
ਯਰੀਪ ਸੈਂਟਯ
ਇੰਚਾਯਜ ਤ
ਕਯਡੀਨੇਟਯ

ਸਰ. ਹਯਰਤ ਼ਸੰ  .ਡ.
ਟਾਂਡ
ਧਯ ਏੱ ਏੜ੍, ਫ.ਡ...,
ਟਾਂਡ
1. ਸਯਏਯ ਰਭੈਂਟਯ , ਸਏਿਰ

ਯਰੀਪ ਸੈਂਟਯ ਦਾ
ਨਾਂ

ਯੜ੍
2. ਸਯਏਯ ਹਈ ਸਏਿਰ
਼ਭਆਣ

ਭਫ.ਨੰ.
9465580153

7710440305

-

ਨਾਭ / ਡਿਬਾਗ

ਭਫ.ਨੰ.

1.Sh. Avtar Singh
ADO Tanda

9855003462

ਧਯ ਏੱ ਏੜ੍,

7710440305

ਫ.ਡ..., ਟਾਂਡ
1. ਸਯਏਯ ਰਭੈਂਟਯ
, ਸਏਿਰ ਬਿਰਾਯ

-

਼ਭਉ਼ਨਸਰ ਏਭੀਟ ਟਾਂਡ

ਬਦਿਯਿਯ, 7. ਰੀਭਾਯ, 8. ਠਏਯ

ਭਨਾਯ
ਨਾਭ / ਡਿਬਾਗ

ਜਨ-8

ਨਾਭ / ਡਿਬਾਗ
1.ਸਰ ਦ਼ਿੰ ਦਯ ਰ
ਸ.ਡ.. .ਡਿਰਮਿ.ਡ,
ਟਾਂਡ
ਧਯ ਏੱ ਏੜ੍, ਫ.ਡ...,
ਟਾਂਡ
2. ਸਯਏਯ ਹਈ ਸਏਿਰ
ਤਰਿੰ ਡ ਡੰ ਡਆਂ

ਭਫ.ਨੰ.
9501051011

7710440305

-

ਨਾਭ / ਡਿਬਾਗ
ਏਾਰਦ ਼ਸੰ  ਾਭੰਣਅਸਸਟੈਂਟ ਇੰ ਜ਼ਨਅਯ
ਭਾਨਸਰ ਏਭੀਟ ਟਾਂਡ
1.ਸਰ ਏਭੰ ਰ਼ਜੰ ਦਯ ਼ਸੰ 
ਈ..ਭ.ਸ. ਟਾਂਡ
ਸਯਏਯ ਸ਼ਨਅਯ ਸੁਏ.
ਸਏਿਰ, ਟਾਂਡ

ਭਫ.ਨੰ.
9814425877

9914986735

-

-

-

-
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-

-

-

ਪੂਡ ਇੰਚਾਯਜ

1. ਦ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ  ਟਿਯ

7889090168

ਰਟ ਼ਸੰ 

9815196158
9815196158

ਜ਼ਤੰ ਦਯਰ ਼ਸੰ  ਟਿਯ
ਫੈਂਸ ਅਿਨ

ਸਰ ਭਨਰਤ ਼ਸੰ  ਇੰ ਸੁਏਟਯ
ਯਏਰਚਯ

ਸਾਯਿਈਜ਼ਯ ਭਯਏਟ ਏਭੀਟ
ਟਾਂਡ
1. ਡ. ਼ਫਸੰ ਫਯ ਰਰ ਭੁਡਏਰ
ਅਪਸਯ

9814572171

9779238899

9463282822

ਭਡੀਕਰ ਇੰਚਾਯਜ
2. ਡ ਹਫਫ ਸ.ਿ.ਚ.
਼ਭਆਨ
ਸਨੀਟਸ਼ਨ

਼ਸਭਯਨਜਤ ਼ਸੰ  ਸ.ਡ.

ਇੰਚਾਯਜ

.ਚ ਟਾਂਡ

ਡਫਜਰੀ ਸਰਾਈ

ਸਰ ਅਸਸ ਸਯਭ ਸ ਡ 

ਇੰਚਾਯਜ

਼ਭਆਣ

7889090168

1. ਯਏੀਿ ਸਯ

9417141709

ਰਟ ਼ਸੰ 

9815196158

2. ਦ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ  ਟਿਯ

7889090168

3. ਹਯ਼ਜੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

9814390253

3. ਹਯ਼ਜੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

9814390253

ਟਿਯ

2. ਸਰ ਸੰ ਜਿ ਏਾਭਯ

ਚਾਯਾ ਇੰਚਾਯਜ
ਸਰ ਆਏਸਦ ਼ਸੰ  ਭੰ ਡ

1. ਦ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

9463443980

9501099773
9646116155

.ਸ.ਆਈ. ਐੀਤਫੜ੍
ਦਪਤਯ ਟਾਂਡ

ਸਰ ਆਏਸਦ ਼ਸੰ 

9888750888

9779238899

ਭੰ ਡ ਸਾਯਿਈਜ਼ਯ
ਭਯਏਟ ਏਭੀਟ ਟਾਂਡ
1. ਡ. ਼ਿਨੇ ਏਾਭਯ

9501522703

ਆਯ.ਭ.
2. ਡ: ਯਜ ਏਾਭਯ

9815348122

ਿੁਟਨਯ ਅ਼ਧਏਯ
ਸਰੀ ਭਾਯ
਼ਸਭਯਨਜਤ ਼ਸੰ 

9501099773

ਸ.ਡ. .ਚ
ਟਾਂਡ
ਸਰ ਅਸਿ ਸਯਭ ਸ

9646-116155

ਡ  ਼ਭਆਣ
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1. ਸਰ ਸਾਐ਼ਜੰ ਦਯ ਼ਸੰ 
ਇੰ ਸੁਏਟਯ ਐੀਤਫੜ੍
ਦਪਤਯ ਟਾਂਡ
2. ਸਰ ਆਏਸਦ ਼ਸੰ 
ਭੰ ਡ ਸਾਯਿਈਜ਼ਯ
ਭਯਏਟ ਏਭੀਟ ਟਾਂਡ
1. ਡ. ਅ਼ਭਰਤਜੂਤ ਼ਸੰ 
ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ
2. ਡ: ਹਯਏੰ ਿਰ ਼ਸੰ  ਿੁਟ.
ਅ਼ਧਏਯ ਨੱਥਿਾਯ
਼ਸਭਯਨਜਤ ਼ਸੰ 
ਸ.ਡ. .ਚ ਟਾਂਡ
ਸਰ ਅਸਸ ਸਯਭ ਸ ਡ
 ਼ਭਆਣ

7696808908

9779238899

9646395626

9417060959

9501099773
9646-116155

ਯ਼ਜੰ ਦਯ ਏਾਭਯ
ਟਿਯ

ਸਰ ਯਛਰ ਼ਸੰ 
ਇੰ ਸੁਏਟਯ ਐੀਤਫੜ੍
ਦਪਤਯ ਟਾਂਡ
2. ਸਰ ਆਏਸਦ ਼ਸੰ 
ਭੰ ਡ ਸਾਯਿਈਜ਼ਯ
ਭਯਏਟ ਏਭੀਟ ਟਾਂਡ
ਡ. ਭਨਏਸ ਸੁਣ
ਚ.ਭ.. (,ਚ.)
ਟਾਂਡ
2. ਡ ਦਏ ਏਾਭਯ
ਿੁਟ.ਅ਼ਧਏਯ ਟਾਂਡ
਼ਸਭਯਨਜਤ ਼ਸੰ 
ਸ.ਡ. .ਚ
ਟਾਂਡ
ਸਰ ਅਸਸ ਸਯਭ ਸ
ਡ  ਼ਭਆਣ

9815369808

9592435111

9779238899

8146463800

9915570581

9501099773
96461-16155

1. ਸਰ ਾਯਰਤ ਼ਸੰ 
ਫ.ਡ.. ਦਸਿਹ

9876188221

1. ਸਰ ਅਿਤਯ ਼ਸੰ 

985503462

.ਡ. ਟਾਂਡ

ਸੜਕ ਭੁਯੰਭਤ
2. ਸਰ ਹਯਦੂਿ ਏਾਭਯ

ਿਫੰਧਨ ਟੀਭ
2. ਭਨਜਤ ਼ਸੰ  ੰ ਚਇਤ
ਸਏੱ ਤਯ ਦਫਤਯ ਫਡ

9815776995

ਟਯਾਂਸਯਟ
ਇੰਚਾਯਜ

ਇੰਚਾਯਜ
ਪਰੱਡ ਟਿਨੀ
(ਇੰਜਣ ਅਤ
ਡਕਸ਼ਤੀ ਚਾਰਕ)

ਦਫਤਯ ਫ.ਡ...

9463222376

9417477892

ਭ਼ਹੰ ਦਯ ਼ਸੰ  (1172)

ਸ.ਡ.. .ਡਿਰਮਿ.ਡ,
ਟਾਂਡ
2. ਸਰ ਅਿਤਯ ਼ਸੰ 
ੰ ਚਇਤ ਸਏੱ ਤਯ ਦਫਤਯ
ਫਡ ਟਾਂਡ

1. ਰਬਜੂਤ ਼ਸੰ 

9501051011

9464321345

99158197

1.ਸਰ ਏਭੰ ਰ਼ਜੰ ਦਯ ਼ਸੰ 
ਈ..ਭ.ਸ. ਟਾਂਡ

ਸਰ ਇਏਫਯ ਼ਸੰ 
ਏਰਯਏ , ਫ.ਡ...
ਟਾਂਡ

ਭਰਏਤ ਼ਸੰ 

9914986735

8289058849

9814219756

ਚਸ)

ਸਰ ਸਾਯਜਤ ਼ਸੰ  ਨੰਫਯਦਯ
-

ਟਰੀਪਨ ਸਿਾਿਾਂ

8437799971

ਟਾਂਡ

ਟਾਂਡ

1. ਤਯਰੂ ਚਨ ਼ਸੰ  (878

ੰ ਚਇਤ ਸਏੱ ਤਯ

1.ਸਰ ਦ਼ਿੰ ਦਯ ਰ

ਸਰ ਜਸਰ ਼ਸੰ  ਜੀ.ਟ..
ਾਯਦ ਼ਸੰ  ਤ਼ਹਸਰ
ਦਪਤਯ ਦਸਿਹ

9814651403

ਸਰ ਸਾਯਜਤ ਼ਸੰ 
ਨੰਫਯਦਯ

9463738786

8427845112

1 ਸਰ ਹਯ਼ਜੰ ਦਯ ਏਨਿੰੂ

9814390253

2. ਸਰ ਯਣਦ ਼ਸੰ  ਟਿਯ

9592990151

ਪਰੱਡ ਟਿਨੀ

9814651403

-

-

ਸਰ ਜਸਰ ਼ਸੰ 

94637-38786

ਜੀ.ਟ..
ਾਯਦ ਼ਸੰ  ਤ਼ਹਸਰ
ਦਪਤਯ ਦਸਿਹ
1. ਸਰ ਜਦ ਼ਸੰ 

8427845112

9464788822

ਟਿਯ ਹਰਏ ਏੈਂਥਨ
2. ਸਰ ਭਨਰਤ ਼ਸੰ 

9463776720

ਟਿਯ ਅਯੂਿਰ
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2. ਸਰ ਫਰਦੀਿ ਼ਸੰ 
ਨੰਫਯਦਯ
3. ਸਤਨਭ ਼ਸੰ 
ਨੰਫਯਦਯ
ਸਰ ਜਸਰ ਼ਸੰ  ਜੀ.ਟ..
ਾਯਦ ਼ਸੰ  ਤ਼ਹਸਰ
ਦਪਤਯ ਦਸਿਹ
1. ਸਰ ਹਯ਼ਜੰ ਦਯ ਟਿਯ
2. ਸਰ ਜਦ ਼ਸੰ 
ਟਿਯ ਹਰਏ ਬਿਸਾਂ

84289132882

ਸਰ ਯ਼ਜੰ ਦਯ ਼ਸੰ 
ਨੰਫਯਦਯ

9779284988
94637-38786

8427845112

98143-90253
94647-88822

ਸਰ ਜਸਰ ਼ਸੰ 
ਜੀ.ਟ..
ਾਯਦ ਼ਸੰ  ਤ਼ਹਸਰ
ਦਪਤਯ ਦਸਿਹ
1 ਸਰ ਹਯ਼ਜੰ ਦਯ
ਟਿਯ
2. ਸਰ ਜਦ ਼ਸੰ 
ਟਿਯ ਹਰਏ ਬਿਸਾਂ

9888276914

94637-38786

8427845112

98143-90253
94647-88822

3. ਸਰ ਯ਼ਜੰ ਦਯ ਏਾਭਯ ਟਿਯ

9815369808

-

-

ਪ. ਸ. ਨਛੱ ਤਯ ਼ਸੰ 
(1575)

ਠੀਕਯੀ ਡਹਯਾ
ਅਤ ਚਤਾਿਨੀ
ਿਣਾਰੀ ਰਈ ਟੀਭ

ਸਰ ਸਾਯਜਤ ਼ਸੰ  ਨੰਫਯਦਯ
-

ਿਰੰਟੀਅਯ ਦੀ

1. ਬਈ ਨਇਆ ਚੁਯਟੀਫਰ

ਟੀਭ

ਟਯੱ ਸਟ
1. ਸਰ ਯਏੀਿ ਸੰ ਧਿ ਸ.ਡ.
ਫ.ਫ.ਭ.ਫ. ਤਰਿੜ੍
ਏੰ ਟਯੂਰ ਯਿਭ

ਭਯਜੈਂਸੀ
ਸਟਸ਼ਨ ਹੈਂਡਡਰੰਗ
ਟੀਭ

2.ਸਰ ਿਯਾਣ ਏਾਭ ਜੀ.ਈ. ਜਰ
਼ਨਏਸ ਼ਿਬ ਦਸਿਹ
ਸਰ ਭਨਜਤ ਼ਸੰ  ੰ ਚਇਤ
ਸਏੱ ਤਯ ਦਫਤਯ ਫ.ਡ...
ਟਾਂਡ

9417246993

9814651403

3. ਸਰ ਚਯਨਜਤ ਼ਸੰ 
ਟਿਯ
-

-

ਪ ਸ. ਨਛੱ ਤਯ ਼ਸੰ 

9417246993

(1575)
ਸਰ ਸਾਯਜਤ ਼ਸੰ 

9814651403

ਨੰਫਯਦਯ

9878494208

8729053310

-

-

1. ਬਈ ਨਇਆ

9878494208

ਚੁਯਟੀਫਰ ਟਯੱ ਸਟ
1. ਸਰ ਯਏੀਿ ਸੰ ਧਿ

7833054245

ਸ.ਡ.

7833054245

ਫ.ਫ.ਭ.ਫ.
ਤਰਿੜ੍ ਏੰ ਟਯੂਰ ਯਿਭ

9478179110

9815776995

2.ਸਰ ਿਯਾਣ ਏਾਭ ਜੀ.ਈ.

9478179110

ਜਰ ਼ਨਏਸ ਼ਿਬ
ਦਸਿਹ
ਸਰ ਹਯਦੂਿ ਏਾਭਯ

8437799971

ੰ ਚਇਤ ਸਏੱ ਤਯ ,
ਫ.ਡ... ਟਾਂਡ
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3. ਭਨਰਤ ਼ਸੰ  ਟਿਯ
ਅਯੂਿਰ
4. ਚਯਨਜਤ ਼ਸੰ 
ਟਿਯ
ਪ ਸ. ਨਛੱ ਤਯ ਼ਸੰ 
(1575)
ਸਰ ਫਰਦੀਿ ਼ਸੰ 
ਨੰਫਯਦਯ
ਸਰ ਸਤਨਭ ਼ਸੰ 
ਨੰਫਯਦਯ
1. ਬਈ ਨਇਆ
ਚੁਯਟੀਫਰ ਟਯੱ ਸਟ
1. ਸਰ ਯਏੀਿ ਸੰ ਧਿ ਸ.ਡ.
ਫ.ਫ.ਭ.ਫ. ਤਰਿੜ੍
ਏੰ ਟਯੂਰ ਯਿਭ
2.ਸਰ ਿਯਾਣ ਏਾਭ ਜੀ.ਈ.
ਜਰ ਼ਨਏਸ ਼ਿਬ
ਦਸਿਹ
3 ਸਰ ਅਿਤਯ ਼ਸੰ 
ੰ ਚਇਤ ਸਏੱ ਤਯ ,
ਫ.ਡ... ਟਾਂਡ

9463776720
8729053310

9417246993

84289132882

3. ਭਨਰਤ ਼ਸੰ 
ਟਿਯ ਅਯੂਿਰ
4. ਚਯਨਜਤ ਼ਸੰ 
ਟਿਯ ਚੱ ਏ ਫਭਿ
ਪ ਸ. ਨਛੱ ਤਯ ਼ਸੰ 
(1575)
ਸਰ ਯ਼ਜੰ ਦਯ ਼ਸੰ 
ਨੰਫਯਦਯ

9779284988
9878494208

1. ਬਈ ਨਇਆ
ਚੁਯਟੀਫਰ ਟਯੱ ਸਟ

9463776720
8729053310

9417246993

9888276914
9878494208

1. ਸਰ ਯਏੀਿ ਸੰ ਧਿ
7833054245

ਸ.ਡ.
ਫ.ਫ.ਭ.ਫ.

7833054245

ਤਰਿੜ੍ ਏੰ ਟਯੂਰ ਯਿਭ
9478179110

9464321345

2.ਸਰ ਿਯਾਣ ਏਾਭ ਜੀ.ਈ.
ਜਰ ਼ਨਏਸ ਼ਿਬ
ਦਸਿਹ
ਸਰ ਇਏਫਯ ਼ਸੰ 
ਏਰਯਏ , ਫ.ਡ...
ਟਾਂਡ

9478179110

8289058849

ਫਰਾੱਕ - ਸੀ
01883-285022

ਪਰੱਡ ਕੰ ਟਯਰ ਯੂਭ ਨੰਫਯਅਪਸਯ ਇੰਚਾਯਜ (ਡਸਿਰ ਅਤ ੁਡਰਸ)

Mobile No.

ਸਰ ਭਨਹਯ ਰਰ ਨਇਫ ਤ਼ਹਸਰਦਯ ਟਾਂਡ

99151-38225

ਸਫ ਇੰ ਸੁਏਟਯ ਸਤਰ ਼ਸੰ , ੜ੍ਦਿਰ

94637-76580
ਜਨ -9

ਡੰ ਡ

1. ਨਯਿੜ੍ 2. ਭਨਹੂਤ 3. ਐੰ ਿੜ੍ 4. ਨੰਰ 5. ਪ਼ਤਹਿਯ 6. ਬਨਿਰ 7. ਏਏਯਰ 8 ਥਣ 9 ਬਟੂਰ

ਨਾਭ / ਡਿਬਾਗ
ਸਕਟਯ ਅਪਸਯ
ਯਰੀਪ ਸੈਂਟਯ ਇੰਚਾਯਜ ਤ ਕਯਡੀਨੇਟਯ
ਯਰੀਪ ਸੈਂਟਯ ਦਾ ਨਾਂ
ਪੂਡ ਇੰਚਾਯਜ

ਚਾਯਾ ਇੰਚਾਯਜ
ਭਡੀਕਰ ਇੰਚਾਯਜ
ਸਨੀਟਸ਼ਨ ਇੰਚਾਯਜ
ਡਫਜਰੀ ਸਰਾਈ ਇੰਚਾਯਜ
ਸੜਕ ਭੁਯੰਭਤ ਿਫੰਧਨ ਟੀਭ

ਭਫ.ਨੰ.

ਸਰ ਼ਦਰਬ ਼ਸੰ  ਸ.ਡ. ਿਟਯ ਸਰਈ ੜ੍ਦਿਰ

98158-05328

1.ਸਰ ਏਭੰ ਰ਼ਜੰ ਦਯ ਼ਸੰ  ਈ..ਭ.ਸ. ਟਾਂਡ

99149-86735

ਸਯਏਯ ਹਈ ਸਏਿਰ ਭਨਹੂਤ

-

ਸਰ ਅੰ ਼ਭਰਤਰਤ ਼ਸੰ  ਏਨਿੰੂ

99153-46958

ਸਰ ਏਭਰ ਏਾਭਯ ਏਨਿੰੂ

94178-36350

ਬਯਤ ਬਿਸਨ ਟਿਯ

99152-76202

ਇੰ ਦਯਰ ਼ਸੰ 

96461-16098

ਰਐਿਯ ਼ਸੰ  ਜਿਨਅਯ ਸਹਇਏ ਭ ਸ ੜ੍ਦਿਰ

94632-25914

ਡ: ਬਾ਼ੰ ਦਯ ਼ਸੰ  ਆਯ.ਭ.

98142-51707

਼ਦਰਬ ਼ਸੰ  ਸ.ਡ. .ਚ ੜ੍ਦਿਰ

98158-05328

ਸਰ ਏਾਰਦ ਼ਸੰ  ਸ.ਡ. ੜ੍ਦਿਰ

96461-16099

ਸਰ ਼ਦਰਬ ਼ਸੰ  ਸ.ਡ. ਿਟਯ ਸਰਈ ੜ੍ਦਿਰ

98158-05328

ਸਰ ਰਐਿਯ ਼ਸੰ , ਜਿਨਅਯ ਸਹਇਏ ਭ ਸ ੜ੍ਦਿਰ

94632-25914
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ਟਯਾਂਸਯਟ ਇੰਚਾਯਜ
ਟਰੀਪਨ ਸਿਾਿਾਂ ਇੰਚਾਯਜ
ਪਰੱਡ ਟਿਨੀ (ਇੰਜਣ ਅਤ ਡਕਸ਼ਤੀ ਚਾਰਕ)
ਪਰੱਡ ਟਿਨੀ

ਠੀਕਯੀ ਡਹਯਾ ਅਤ ਚਤਾਿਨੀ ਿਣਾਰੀ ਰਈ ਟੀਭ
ਿਰੰਟੀਅਯ ਦੀ ਟੀਭ
ਭਯਜੈਂਸੀ ਸਟਸ਼ਨ ਹੈਂਡਡਰੰਗ ਟੀਭ

ਏਭਰਜਤ ਼ਸੰ 

98784-26528

ਸਰ ਏਯਭ ਚੰ ਦ ਨੰਫਯਦਯ

94630-13900

ਸਭਸੀਯ ਼ਸੰ  ਨੰਫਯਦਯ

94785-75566

ਸਰ ਸੰ ਦ ਼ਸੰ  ਜੀ.ਟ.

94635--58100

ਾਯਦ ਼ਸੰ  ਤ਼ਹਸਰ ਦਪਤਯ ਦਸਿਹ

84278-45112

ਸਰ ਜਦ ਼ਸੰ  ਟਿਯ ਹਰਏ ਬਿਸਾਂ

94647-88822

ਭਨਰਤ ਼ਸੰ  ਟਿਯ ਅਯੂਿਰ

94637-76720

ਚਯਨਜਤ ਼ਸੰ  ਟਿਯ ਚੱ ਏ ਫਭਿ

87290-53310

ਚ.ਸ. ਏਾਰਦ ਼ਸੰ  (1787)

98148-17710

ਸਰ ਏਯਭ ਚੰ ਦ ਨੰਫਯਦਯ

94630-13900

ਸਭਸੀਯ ਼ਸੰ  ਨੰਫਯਦਯ

94785-75566

1.ਭਨਜੂਤ ਼ਸੰ  ਤਰਿੰ ਡ ਫਫ ਦ ਼ਸੰ  ਿੁਰਪੀਅਯ ਸੂਸਇਟ

94172-60895

1. ਸਰ ਯਏੀਿ ਸੰ ਧਿ ਸ.ਡ.. ਫ.ਫ.ਭ.ਫ. ਤਰਿੜ੍ ਏੰ ਟਯੂਰ ਯਿਭ

01883-236113

ਸਰ ਜਦ ਜੀ.ਈ. ਜੱ ਸ ਼ਨਏਸ ਼ਿਬ

99888-49553

ਰਐਿਯ ਼ਸੰ  ਜਿਨਅਯ ਸਹਇਏ ਭ ਸ ੜ੍ਦਿਰ

94632-25914
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ਭਡੀਕਰ ਯਡਡ ਡਯਸਾਂਸ ਟੀਭਾਂ – ਪਰੱਡ ਸੀਜਨ-2021, ਟਾਡਾ ਡਜ਼ਰਹਾ ਹੁਡਸ਼ਆਯੁਯ
ਰੜੀ
ਨੰਫਯ

ਟੀਭ ਭਫਯ ਦਾ ਨਾਭ

ਅਹੁਦਾ

ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ

ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ

ਸ.ਭ.

ਟਭ ਨੰਫਯ-1
ਡ. ਼ਫਸੰ ਫਯ ਰਰ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

9463282822

਼ਿਏਯਭ ਼ਸੰ 

ਪਯ਼ਭਸਟ

9478638005

ਸ.ਚ.ਸ ਨੱਥਿਾਯ, ਦਾਭਣ,

ਫਰਜਤ ਼ਸੰ 

ਭ..ਚ.ਿ.-ਭੀਰ

8872052571

ਨੰਰ

1

ਸਰਭਾਯ, ਜਰਰਾਯ, ਜਰਰਾਯ

ਟਭ ਨੰਫਯ-2

2

ਡ. ਼ਿਨੈ ਏਾਭਯ

ਯਿਯਰ ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

9501522703

ਜਸ਼ਿੰ ਦਯ ਏਾਭਯ

ਪਯ਼ਭਸਟ

9463691994

ਾਯਦ ਼ਸੰ 

ਭ..ਚ.ਿ.-ਭੀਰ

9417453134

ਡ ਰਤ ਭੂ਼ਹੰ ਦਯ ਼ਸੰ 
98140-03872
ਸ.ਚ.ਸ ਯੜ੍ਹ, ਟਹਰ, ਪੱ ਤ
ਬਾੱ ਰ, ਾਰਾਐਤ, ਦਾਫਯਜ

ਟਭ ਨੰਫਯ-3
ਡ. ਅਭਯਜੂਤ ਼ਸੰ 

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

9988099088

ਜਯ ਼ਸੰ 

ਭ..ਚ.ਿ.-ਭੀਰ

9888615028

ਯ਼ਜੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

ਿਯਡ ਸਯਿੈਂਟ

3

9463675038
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ਭ..ਚ.ਸ ਼ਭਆਣ, ਏ਼ਰਆਣ,
ਇਫਯ਼ਹਭਾਯ, ਼ਰਜਆ, ਤੱ ਰ,
ਭੱ ਦ, ਏਭਰਾਯ, ਏੰ ਧਯ ਚੱ ਏ

ਟਭ ਨੰਫਯ-4

4

ਡ. ਭਨਏਸ ਸੁਣ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

8146463800

਼ਿਨਦ ਏਾਭਯ

ਪਯ਼ਭਸਟ

9815182613

ਰਦ ਏਾਭਯ

ਭ..ਚ.ਿ.-ਭੀਰ

9463943537

ਸ.ਚ.ਸ ਟਡ

ਟਭ ਨੰਫਯ-5

5

Dr. Karan Singh Virk

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

7009464641

Baljeet Singh

ਪਯ਼ਭਸਟ

8837752355

Harvinder Singh

ਭ..ਚ.ਿ.-ਭੀਰ

9781717221
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ਯੁ਼ਡ ਼ਯਸੂਸ ਟਭ

ਭਡੀਕਰ ਯਡਡ ਡਯਸਾਂਸ ਟੀਭਾਂ – ਪਰੱਡ ਸੀਜਨ-2021, ਦਸੂਹਾ ਡਜ਼ਰਹਾ ਹੁਡਸ਼ਆਯੁਯ
ਰੜੀ
ਨੰਫਯ

ਡਸਹਤ
ਸੰ ਸਥਾ ਦਾ

ਟੀਭ ਭਫਯ ਦਾ
ਨਾਭ

ਨਾਭ

ਅਹੁਦਾ

ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ

ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ

ਈ.ਭਰ

ਸ.ਭ.

team-1
ਡ. ਅਬਤੂਜ
1

2

.ਚ.ਸ
ਭੰ ਡ ੰ ਧੀਯ

਼ਸੰ 

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

974940001

ਾਯਸੀਿਏ ਼ਸੰ 

ਪਯ਼ਭਸਟ

987691313

ਜਤਯ ਼ਸੰ 

ਸ.ਰ.ਆਈ.ਿ

ਡ. ਯਜਨਸ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

਼ਨਯਭਰ ਼ਸੰ 

ਪਯ਼ਭਸਟ

ਸਨ ਏਾਭਯ

ਿਯਡ ਸਯਿੈਂਟ

nrhm.phc.mandbhander@gm
ail.com
ਆਰਭਾਯ

946363911
team-2
9463323686
819696073
70094-01554
team-3

ਟੁਯ਼ਏਆਣ,

nrhm.phc.mandbhander@gm
ail.com

94172-86069

ਸ.ਚ.ਸ ਿਜ ਚੱ ਏ

ਡ. ਉਏਯ

3

4

਼ਸੰ 

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

9915367868

ਯਿ ਸੂਨ

Upvaid

8965866033

ਭਨਜਤ ਏ ਯ

ਿਯਡ ਸਯਿੈਂਟ

ਡ. ਸ਼ਹਰ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

94650-69690
team-4

ਫਾਧੂਫਯਏਤ, ਸ

nrhm.phc.mandbhander@gm
ail.com

ਿੁਟ ,ਭ..ਚ.ਸ
ਯ

.ਚ.ਸ. ਭੰ ਡ

7589104119
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ਡ. ਸ. ਼ਸੰ 

nrhm.phc.mandbhander@gm
ail.com

ਿਨ

ੰ ਧੀਯ

਼ਨਯਭਰ ਏ ਯ

ਪਯ਼ਭਸਟ

ਅਯਾਣ ਏਾਭਯ

ਿਯਡ ਸਯਿੈਂਟ

ਡ. ਏਭਰਜਤ

9417881050
9781603196
team - 5 Dasuya

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

9872038558

਼ਸੰ 

ਚ.ਭ.

9464148969

ਸਾ਼ਰੰਦਯ ਼ਸੰ 

ਪਯ਼ਭਸਟ

9872581077

ਡ. ਭਨਜਤ

ੀ.ਚ.ਸੀ.
ਦਸੂਹਾ

5

ਭ..ਚ.ਿ.-

ਭੁਡਏਰ ਼ਏੱ ਟ ਨਰ

ਡ. ਡ.ਏੀ ਿਯ

ਭੂਫਇਰ ਟਭ (Referral To SDH Dasuya, 100 ਫੁ਼ਡਡ

9463443300

ਾਯਨਭ ਼ਸੰ 

ਭੀਰ

9465859812

਼ਸਿਰ ਹਸਤਰ)

ਸਾਯਜਤ ਼ਸੰ 

ਡਯਈਿਯ

9815158638

ਫਿਰੁਸ ਨਰ

ਸੰ ਜਿ ਏਾਭਯ

Ws

7009588334
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ਕੰ ਟਨਜਟ ਰ ਨ ਸਫ ਡਿੀਜ਼ਨ ਭੁਕਯੀਆਂ
ਸਕਟਯ ਨੰਫਯ 1
ਰੜ੍ ਨੰ

ਅ਼ਧਏਯ ਦ ਨਭ ਅਤੀ ਅਹਾਦ

ਟੁਰਪੂਨ ਨੰਫਯ

1.

ਸਰ ਅਸੂਏ ਏਾਭਯ ( ਸ ਸ) ਉ ਭੰ ਡਰ ਭੁ਼ਜਸਟਰੀਟ, ਭਾਏੀਯਆਂ

98554-69563

2.

ਸਰ ਯ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ  (  ਸ) ਡ ਸ , ਭਾਏੀਯਆਂ

98784-29106

3.

ਸਰ ਜਤਯ ਼ਸੰ , ਤ਼ਹਸਰਦਯ, ਭਾਏੀਯਆਂ

94635-77649

4.

ਸਰ ਅ਼ਿਨਸ ਚੰ ਦਯ, ਨਇਫ ਤ਼ਹਸਰਦਯ, ਭਾਏੀਯਆਂ

97802-00015

5.

ਤ਼ਹਸਰ ਦਪਤਯ ਭਾਏੀਯਆਂ ਏੰ ਟਯੂਰ ਯਿਭ ਟੁਰਪੂਨ ਨੰਫਯ

01883-292398

ਸੁਏਟਯ

਼ਨਏਸ

਼ਿੱ ਚ ਼ੰ ਡ

ਏੇਂਦਯ

ਸੁਏਟਯ ਅਪਸਯ

ਸਹਇਏ ਸਟਪ

ਦ ਨਭ

ਹੜ੍ਹ ਼ਸਐਰਈ

ਨਜ/ਏਰੱਫ ਦੀ ਰਧਨ

ਰਤ

ਦ ਨਭ

ਿੁਟਯਨਯ ਟਭ

ਐਾਯਏ ਅਤੀ

ਸਯੰ ਚ/ਨੰਫਯਦਯ ਦ

ਸਰਈ ਼ਿਬ

ਨਭ

ਏਯਭਚਯ
. ਸ. ਸੰ .

ਸਰ ਮਾੱ ਧਿਯ ਼ਸੰ ,

ਸਏਿਰ

ਫਡ

ਸ਼ਯਆਨ

ਤਰਿੜ੍

2. ਢੱ ਡੀ

. ਸ. ਸੰ .

9464783811

ਏਟਿਰ

ਸਏਿਰ

ਸਰ ਭਨਜਤ

ਰਧਨ ਭਾਏੀਯਆਂ ਿੁਰਪੀਅਯ

ੀਯ

਼ਸੰ  /ਸ

ਸਾਸਇਟ 98143-

9478820587

34143
ਸਰ ਅਭਯਜਤ ਼ਸੰ  ਸ/

1.
ਸ਼ਯਆਨ

ਭੁਡਏਰ ਟਭ

ਸਰ ਸਾਐ਼ਿੰ ਦਯ
਼ਸੰ  /ਸ
9417198392

ਸਰ ਯਭ ਸਯਿ,
ਟਿਯ
9592635597

ਸਰ ਯਭ ਸਯਿ,

ਸਰ ਯਜ ਏਾਭਯ ਿਰਆ

ਡ ਦ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ  ਭੂ

ਡ: ਜ਼ਤੰ ਦਯਰ

ਸਰ ਅਭਨਦ

ਸਰ ਯਜਨ ਏਾਭਯ,

ਟਿਯ

ਸ/ ਸਰ ੰ  ਼ਫਸਨ

9915181450

਼ਸੰ , ਸਿਚ,

਼ਸੰ  ਪਸ

ਸਯੰ ਚ ਸ਼ਯਆਣ

9592635597

ਿਸ ਭਹਾੱ ਰ

ਧਭਆਂ,

9814080679

9478497218

ਭ..ਚ.ਡਫਰਮਿ

9815763005

ਸਰ ਸੰ ਦ ਼ਸੰ 

(ਪ) 94148-94810

ਸਰ ਭਨਦ ਼ਸੰ 

ਪਿਡ ਇੰ ਸੁਏਟਯ

ਛੀਿਾਂ, ਸਿਡ

9463739610

ਆਹਰਿਿਰਆ ਭਾਏੀਯਆਂ

ਸਰ ੰ ਧਯਿ ਼ਸੰ  ਿਸ

ਸਰਭਤ ਯਜਨ ਦੀਿ.

ਸਰਭਤ ਯਹਾਰ ਿ਼ਸਸਟ
ਭਚਡਫਰਮਿ
(ਭ) 8195936970

ਸਹੜ੍ ਏੰ ਡ,
9914005919

਼ਡਿ ਹੂਰਡਯ

ਸਰਭਤ. ਹਯ਼ਜੰ ਦਯ
ਏ ਯ, ਸਯੰ ਚ, ਢੱ ਡੀ
ਏਟਿਰ
9878339960

ਸਰ ਯਜਨ ਏਾਭਯ

ਸਰ ਸਤਸ ਏਾਭਯ,

ਸ਼ਯਆਣ

ਨੰਫਯਦਯ

9877778519

(ਸ਼ਯਆਣ)

98145-11081
ਸਰ ਯਜਿ ਿਯਭ ਸ/ ਸਰ

ਸਰਭਤ. ਼ਤਰਸਰ

9463734040
ਸਰ ਼ਏਰਸਨ ਏਾਭਯ,

ਦਨ ਨਥ ਆਯ/ਸੰ ਯ

7888629554

ਤਰਿੜ੍ ਯੂਡ, ਭਾਏੀਯਆਂ
ਦੀ ਰਧਨ ਯੂਟਯ ਏਰੱਫ
ਭਾਏੀਯਆ
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ਦੀਿ ਢੱ ਡੀ ਏਟਿਰ

ਨੰਫਯਦਯ ਢੱ ਡੀ

ਫਜ਼ਯ ਭਾਏੀਯਆਂ, ਰਧਨ

ਏਟਿਰ

ਬਯਤ ਸੀਿ ਸ਼ਭਤ

9417860707

94642-49349
ਡਿੂਏੀਟ ਨ਼ਯੰ ਦਯ ਸਯਭ
ਰਧਨ
94176-48116
ਯਏੀਸ ਯ਼ਜੰ ਦਯ
9417649171
ਯੂ਼ਹਤ ਅਯਿਰ
9815578378
ਏਭਰ 9417382886
ਭੂਤ ਰਰ ਼ੱ ਰ
9814454916
਼ਿਿੀਏ ਜੁਨ
9872997968
ਯਭੀਸ ਼ਿਸਰ
9872805008
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ਕੰ ਟਨਜਟ ਰ ਨ ਸਫ ਡਿੀਜ਼ਨ ਭੁਕਯੀਆਂ
ਸਕਟਯ ਨੰਫਯ 2
ਰੜੀ ਨੰ ਅਡਧਕਾਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਅਤ ਅਹੁਦਾ

ਟਰੀਪਨ ਨੰਫਯ

1.

ਸਰ ਅਸੂਏ ਏਾਭਯ (ਸਸ) ਉ ਭੰ ਡਰ ਭੁ਼ਜਸਟਰੀਟ, ਭਾਏੀਯਆਂ

98554-69563

2.

ਸਰ ਯ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ  (ਸ) ਡ ਸ , ਭਾਏੀਯਆਂ

98784-29106

3.

ਸਰ ਜਤਯ ਼ਸੰ , ਤ਼ਹਸਰਦਯ, ਭਾਏੀਯਆਂ

94635-77649

4.

ਸਰ ਅ਼ਿਨਸ ਚੰ ਦਯ, ਨਇਫ ਤ਼ਹਸਰਦਯ, ਭਾਏੀਯਆਂ

97802-00015

5.

ਤ਼ਹਸਰ ਦਪਤਯ ਭਾਏੀਯਆਂ ਏੰ ਟਯੂਰ ਯਿਭ ਟੁਰਪੂਨ ਨੰਫਯ

01883-292398

ਸੁਏਟਯ

਼ਨਏਸ

਼ਿੱ ਚ ਼ੰ ਡ

ਏੇਂਦਯ

ਸੁਏਟਯ ਅਪਸਯ

ਸਹਇਏ ਸਟਪ

ਦ ਨਭ

ਹੜ੍ਹ ਼ਸਐਰਈ

ਨਜ/ਏਰੱਫ ਦੀ

ਰਤ

ਰਧਨ ਦ ਨਭ

ਭੁਡਏਰ ਟਭ

ਿੁਟਯਨਯ ਟਭ

ਐਾਯਏ ਅਤੀ

ਸਯੰ ਚ/ਨੰਫਯਦਯ

ਸਰਈ ਼ਿਬ

ਦ ਨਭ

ਏਯਭਚਯ

1. ਫੀਰ

ੂ: ਹ:

ਸਰ ਏਾਰਦ ਼ਸੰ 

ਭਨਜਤ ਼ਸੰ 

ਸਰ ਸਯਿ

ਸਰ ਯਜ ਏਾਭਯ

ਡ: ਦ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

ਡ ਸਾਐ਼ਿੰ ਦਯ

ਸਰ ਅਭਨਦ

ਸਰ ਰਤਭ ਼ਸੰ ,

ਸ਼ਯਆਨ

ਸਏਿਰ

ਫਡ,

/ਸ

ਭੀਹਯਰ,

ਿਰਆ ਸ/ ਸਰ

ਭ.

਼ਸੰ  ਸਿਚ

਼ਸੰ  ਪਸ

ਸਯੰ ਚ ਫੀਰ

ੀਯ

ਹਜਾਯ

9478820587

ਟਿਯ

ੰ  ਼ਫਸਨ ਿਸ

9915181450

ਏਰਿਚੰ,

9814080679

ਸ਼ਯਆਣ,

.9855922475

ਸਾਐ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

9478183281

ਭਹਾੱ ਰ

ਸਰਭਤ ਯਜਨ ਦੀਿ.

9463611180

ਸਰ ਸੰ ਦ ਼ਸੰ 

9878319910

ਭ..ਚ.ਡਫਰਮਿ

ਸਰ ਹਯਰਤ ਼ਸੰ 

ਪਿਡ ਇੰ ਸੁਏਟਯ

ਸਰ ਰੀਭ ਰਰ,

(ਪ) 94148-

ਆਯਿ

9463739610

ਸਯੰ ਚ ਾਯੂ ਚੱ ਏ,

94810

ਸਿਚ

਼ਡਿ ਹੂਰਡਯ

9918540094

2. ਾਯੂ
ਚੱ ਏ
3. ਝੰ 

/ਸ
9417198392
ਸਰ ਸਯਿ
ਭੀਹਯਰ,
ਟਿਯ
9478183281

ਆਹਰਿਿਰਆ
ਭਾਏੀਯਆਂ ਰਧਨ
ਭਾਏੀਯਆਂ ਿੁਰਪੀਅਯ
ਸਾਸਇਟ 9814334143
ਸਰ ਅਭਯਜਤ ਼ਸੰ 
ਸ/ ਸਰ ੰ ਧਯਿ
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ਸਰਭਤ ਯਹਾਰ
ਿ਼ਸਸਟ
ਭਚਡਫਰਮਿ
(ਭ)

ਫ਼ਹਫਰ ਭੰ ਜ,
8872588110

ਸਰ ਯਜਨ ਏਾਭਯ
ਫੀਰ ਸ਼ਯਆਨ
9877778519

ਸਰ ਼ਿਜੀ ਏਾਭਯ,
ਸਯੰ ਚ ਝੰ ,
9855575785

ਸਰ ਦਏ

਼ਸੰ  ਿਸ ਤਰਿੜ੍

ਸਰ ਫਰਫਯ ਼ਸੰ 

ਸਰ ਾਯ਼ਧਆਨ

ਿੂਹਯ,

ਯੂਡ, ਭਾਏੀਯਆਂ ਰਧਨ

ਾਯੂ ਚੱ ਏ ਅਤੀ

਼ਸੰ , ਨੰਫਯਦਯ,

ਟਿਯ

ਯੂਟਯ ਏਰੱਫ

ਝੰ 

ਾਯੂਚਏ -

8847264464

ਭਾਏੀਯਆ .98145-

9463591548

8437832366
ਸਰ ਸਾਬਸ ਚੰ ਦ,

11081
ਸਰ ਯਜਿ ਿਯਭ
ਸ/ ਸਰ ਦਨ ਨਥ
ਿਸ ਸੰ ਯ ਫਜ਼ਯ
ਭਾਏੀਯਆਂ, ਰਧਨ
ਬਯਤ ਸੀਿ ਸੰ ਭਤ
94642-49349
ਡਿੂਏੀਟ ਨ਼ਯੰ ਦਯ
ਸਯਭ ਰਧਨ
94176-48116
ਯਏੀਸ ਯ਼ਜੰ ਦਯ
9417649171
ਯੂ਼ਹਤ ਅਯਿਰ
9815578378
ਏਭਰ
9417382886
ਭੂਤ ਰਰ ਼ੱ ਰ
9814454916
਼ਿਿੀਏ ਜੁਨ
9872997968
ਯਭੀਸ ਼ਿਸਰ
9872805008
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8195936970

ਨੰਫਯਦਯ ਚਾਂ,
9463139439

ਕੰ ਟਨਜਟ ਰ ਨ ਸਫ ਡਿੀਜ਼ਨ ਭੁਕਯੀਆਂ
ਸਕਟਯ ਨੰਫਯ 3
ਰੜੀ ਨੰ ਅਡਧਕਾਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਅਤ ਅਹੁਦਾ

ਟਰੀਪਨ ਨੰਫਯ

1.

ਸਰ ਅਸੂਏ ਏਾਭਯ (ਸਸ) ਉ ਭੰ ਡਰ ਭੁ਼ਜਸਟਰੀਟ, ਭਾਏੀਯਆਂ

98554-69563

2.

ਸਰ ਯ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ  (ਸ) ਡਸ, ਭਾਏੀਯਆਂ

98784-29106

3.

ਸਰ ਜਤਯ ਼ਸੰ , ਤ਼ਹਸਰਦਯ, ਭਾਏੀਯਆਂ

94635-77649

4.

ਸਰ ਅ਼ਿਨਸ ਚੰ ਦਯ, ਨਇਫ ਤ਼ਹਸਰਦਯ, ਭਾਏੀਯਆਂ

97802-00015

5.

ਤ਼ਹਸਰ ਦਪਤਯ ਭਾਏੀਯਆਂ ਏੰ ਟਯੂਰ ਯਿਭ ਟੁਰਪੂਨ ਨੰਫਯ

01883-292398

ਸੁਏਟਯ ਼ਿੱ ਚ

਼ਨਏਸ

਼ੰ ਡ ਦ ਨਭ

ਏੇਂਦਯ

ਸੁਏਟਯ ਅਪਸਯ

ਸਹਇਏ ਸਟਪ

ਹੜ੍ਹ ਼ਸਐਰਈ

ਨਜ/ਏਰੱਫ ਦੀ ਰਧਨ

ਰਤ

ਦ ਨਭ

ਭੁਡਏਰ ਟਭ

ਿੁਟਯਨਯ ਟਭ

ਐਾਯਏ ਅਤੀ

ਸਯੰ ਚ/ਨੰਫਯਦਯ

ਸਰਈ ਼ਿਬ

ਦ ਨਭ

ਏਯਭਚਯ
1. ਹਰੀ ਯ

ਏ਼ਭਊਨਟ

ਸਰ ਰ਼ਰਤ ਸਯਭ

ਸਰ ਸਾ਼ਯੰ ਦਯਰ

ਸਰ ਅ਼ਭਤ

ਸਰ ਯਜ ਏਾਭਯ ਿਰਆ

ਡ.ਸਾਯਤ ਭ.

ਡ: ਸਾ਼ਯੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

ਸਰਭਤ. ਯ਼ਿੰ ਦਯ

ਸਰਭਤ. ਦਯਸਨ ਏ ਯ

ਜਨਯਧਨ

ਹਰ ਹਯਸ

 ਆਯ ਸ਼ਹਏਯ

/ਸ

ਫਦਨ, ਟਿਯ

ਸ/ ਸਰ ੰ  ਼ਫਸਨ

84278-50071

ਿ ਸਿਚ

ਏ ਯ, ਪਸ

ਸਯੰ ਚ ਭੂਟਰ

ਭਨਸਯ

ਸਬ, ਭਾਏੀਯਆਂ

9464931028

9463070244

ਿਸ ਭਹਾੱ ਰ .

ਹਯਦੂਐਾੰਦਾਯ,

9463528649

7009584631

ਸਰ ਧਯ਼ਭੰ ਦਯ

ਸਰ ਼ਿਏਸ

9464721820

ਸਰ ਫਰ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

9915959098
ਸਰਭਤ. ਯਟ ਦੀਿ,

ਏਾਭਯ /ਸ-

ਬਐਨ ਟਿਯ

ਸਰ ਯ਼ਭੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

ਪਿਡ ਇੰ ਸੁਏਟਯ

94633-12157

9463737366

ਆਯਿ ਸਿਚ

9478843592

2. ਭੂਤਰ
3. ਏੂਰਆਂ
4. ਹਰੀ ਯ
ਦਰਤ ਉਯਪ
ਭਾਸ਼ਹਫਾਯ

ੂ: ਹ:
ਸਏਿਰ
ਹਯਸ
ਭਨਸਯ

ਸਰ ਼ਿਨਦ ਏਾਭਯ
/ਸ

ਆਹਰਿਿਰਆ ਭਾਏੀਯਆਂ
ਰਧਨ ਭਾਏੀਯਆਂ
ਿੁਰਪੀਅਯ ਸਾਸਇਟ
98143-34143
ਸਰ ਅਭਯਜਤ ਼ਸੰ 
ਸ/ ਸਰ ੰ ਧਯਿ ਼ਸੰ 

ਸਰ ਾਯ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ 
ਪਯ. 94175-27584
ਸਰਭਤ. ਏਾਰ਼ਿੰ ਦਯ
ਏ ਯ
ਭ..ਚ.ਡਫਰਮਿ
(ਪ)

94170-94044

ਿਸ ਤਰਿੜ੍ ਯੂਡ,

ਸਰ ਅ਼ਭਤ ਫਦਨ,

ਭਾਏੀਯਆਂ ਦੀ ਰਧਨ

ਸਰ ਼ਰੰ ਸ

ਯੂਟਯ ਏਰੱਫ ਭਾਏ.

ਭਚਡਫਰਮਿ

98145-11081
ਸਰ ਯਜਿ ਿਯਭ ਸ/

(ਭ)

ਟਿਯ
9463070244
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ਭ਼ਹਭਿਦਾਯ
ਫਟਰ,
9417884966

਼ਡਿ ਹੂਰਡਯ
ਸਰ ਅਜਭੀਯ ਼ਸੰ 
ਹਰੀ ਯ ਜਨਯਦਨ
ਅਤੀ ਭੂਟਰ
8146075535
ਸਰ ਏਯਨ ਼ਸੰ 

ਸਯੰ ਚ, ਏੂ਼ਰਆਨ
9464617678
ਸਰ ਯਏੀਸ ਼ਭਨਹਸ,
ਸਯੰ ਚ
ਹਰਦਯਦਰਤ
9417910886
ਸਰ ਰਇਏ ਼ਸੰ ,
ਨੰਫਯਦਯ, ਹਰੀ ਯ
ਜਨਯਦਨ, 7087313798

ਸਰ ਼ਿਏਸ ਬਐਨ

ਸਰ ਦਨ ਨਥ

ਹੁਰਯ ਦਰਤ ਅਤੀ

ਸਰ ਏਸਭਯ ਼ਸੰ ,

ਟਿਯ

ਆਯ/ਸੰ ਯ ਫਜ਼ਯ

ਏੂ਼ਰਅਨ

ਨੰਫਯਦਯ ਹਰੀ ਯ

9463737366

ਭਾਏੀਯਆਂ, ਰਧਨ ਬਯਤ

9417477817

ਜਨਯਧਨ,

ਸੀਿ ਸ਼ਭਤ
94642-49349
ਡਿੂਏੀਟ ਨ਼ਯੰ ਦਯ
ਸਯਭ ਰਧਨ
94176-48116
ਯਏੀਸ ਯ਼ਜੰ ਦਯ
9417649171
ਯੂ਼ਹਤ ਅਯਿਰ
9815578378
ਏਭਰ 9417382886
ਭੂਤ ਰਰ ਼ੱ ਰ
9814454916
਼ਿਿੀਏ ਜੁਨ
9872997968
ਯਭੀਸ ਼ਿਸਰ
9872805008
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7087313793
ਸਰ ਹ਼ਯੰ ਦਯ ਼ਸੰ ,
ਨੰਫਯਦਯ ਭੂਤਰ,
9915330240
ਸਰ ੰ ਏਜ ਏਾਭਯ,
ਨੰਫਯਦਯ ਹੁਰਯ
ਦਰਤ,
7023060371
ਸਰ ਯਿਨ ਼ਸੰ ,
ਨੰਫਯਦਯ ਏੂਰਅਨ,
8054201764

ਕੰ ਟਨਜਟ ਰ ਨ ਸਫ ਡਿੀਜ਼ਨ ਭੁਕਯੀਆਂ
ਸਕਟਯ ਨੰਫਯ 4
ਰੜ੍ ਨੰ

ਅ਼ਧਏਯ ਦ ਨਭ ਅਤੀ ਅਹਾਦ

ਟੁਰਪੂਨ ਨੰਫਯ

1.

ਸਰ ਅਸੂਏ ਏਾਭਯ (ਸਸ) ਉ ਭੰ ਡਰ ਭੁ਼ਜਸਟਰੀਟ, ਭਾਏੀਯਆਂ

98554-69563

2.

ਸਰ ਯ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ  (ਸ) ਡ ਸ , ਭਾਏੀਯਆਂ

98784-29106

3.

ਸਰ ਜਤਯ ਼ਸੰ , ਤ਼ਹਸਰਦਯ, ਭਾਏੀਯਆਂ

94635-77649

4.

ਸਰ ਅ਼ਿਨਸ ਚੰ ਦਯ, ਨਇਫ ਤ਼ਹਸਰਦਯ, ਭਾਏੀਯਆਂ

97802-00015

5.

ਤ਼ਹਸਰ ਦਪਤਯ ਭਾਏੀਯਆਂ ਏੰ ਟਯੂਰ ਯਿਭ ਟੁਰਪੂਨ ਨੰਫਯ

01883-292398

ਸੁਏਟਯ

਼ਨਏਸ

ਸੁਏਟਯ

਼ਿੱ ਚ ਼ੰ ਡ

ਏੇਂਦਯ

ਅਪਸਯ

ਸਹਇਏ ਸਟਪ

ਦ ਨਭ

ਹੜ੍ਹ ਼ਸਐਰਈ

ਨਜ/ਏਰੱਫ ਦੀ

ਰਤ

ਰਧਨ ਦ ਨਭ

ਭੁਡਏਰ ਟਭ

ਿੁਟਯਨਯ ਟਭ

ਐਾਯਏ ਅਤੀ

ਸਯੰ ਚ/ਨੰਫਯਦਯ

ਸਰਈ ਼ਿਬ

ਦ ਨਭ

ਏਯਭਚਯ

1. ਚੱ ਏ

ੂ: ਹ:

ਸਰ ਜ਼ਤੰ ਦਯ

ਸਰ ਨ਼ਯੰ ਦਯ

ਸਰ ਯਜੀਸ

ਸਰ ਯਜ ਏਾਭਯ

ਡ ਸਾਯਤ ਭੂ

ਡ. ਾਯਰਤ ਼ਸੰ 

ਸਰਭਤ. ਯ਼ਿੰ ਦਯ

ਸਰਭਤ. ਯੀਐ

ਏਰਾਂ

ਸਏਿਰ

ਭਹਾੱ ਰ ਨ

ਏਾਭਯ /ਸ

ਏਾਭਯ,

ਿਰਆ ਸ/ ਸਰ

84278-50071

ਿ ਸਿਚ

ਏ ਯ, ਪਸ

ਜ਼ਯਆਰ, ਸਯੰ ਚ

ਹਯਸ

ਸ.ਡ.

94177-90071

ਟਿਯ

ੰ  ਼ਫਸਨ ਿਸ

ਹਯਸੀਭਨਸਯ,

9463528649

ਚੱ ਏ ਏਰਾਂ,

ਭਨਸਯ

ਰੂ ਏ ਼ਨਯਭਣ

ਸਰ ਼ਦਰਿਯ

7589445986

ਭਹਾੱ ਰ .

9501496735

ਸਰ ਫਰ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

਼ਸੰ  /ਸ

ਸਰ ਼ਿਏਸ

ਸਰ ਸੀਿ ਼ਸੰ  ਛੀਿੇਂ

ਪਿਡ ਇੰ ਸੁਏਟਯ

7508312408
ਸਰ ਤੀ਼ਜੰ ਦਯਰ

97811-47717

ਬਐਨ, ਟਿਯ

ਸਚਿ

9478843592

ਸਰ ਸਾ਼ਯੰ ਦਯਰ

9463737366

2. ੰ ਡੂਯ
3.
ਸੁ਼ਨਆਰ
4.
ਸਰੂ ਿਰ

਼ਿਬ (ਫ
ਂ ਆਯ)
ਡ
ਭਾਏੀਯਆਂ
9646007309

/ਸ
9464931028
ਸਰ ਯਜੀਸ
ਏਾਭਯ,
ਟਿਯ

ਆਹਰਿਿਰਆ

ਸਰ ਾਯ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ 
ਪਯ. 94175-27584

ਭਾਏੀਯਆਂ ਰਧਨ

ਸਰਭਤ. ਏਾਰ਼ਿੰ ਦਯ

ਭਾਏੀਯਆਂ ਿੁਰਪੀਅਯ

ਏ ਯ

ਸਾਸਇਟ 98143-

ਭ..ਚ.ਡਫਰਮਿ

34143
ਸਰ ਅਭਯਜਤ ਼ਸੰ 

(ਪ)

ਸ/ ਸਰ ੰ ਧਯਿ

ਸਰ ਼ਰੰ ਸ

਼ਸੰ  ਿਸ ਤਰਿੜ੍

ਭਚਡਫਰਮਿ
(ਭ)
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ਹਯਸੀਭਨਸਯ,
9780704313

਼ਡਿ ਹੂਰਡਯ
ਸਰਭਤ. ਸਾਦੀਸ
ਏਾਭਯ ੰ ਡੂਯ

਼ਸੰ  ਸਯੰ ਚ
ੰ ਡੂਯ,
6283373429
ਸਰਭਤ ਯੀਐ ਯਣ,
ਸਯੰ ਚ ਸ਼ਨਆਰ,

9501063689

8288804578
ਸਰਭਤ. ਸਾਭਨ

ਸਰ ਅਜਭੀਯ ਼ਸੰ 

ਯਣ, ਸਯੰ ਚ

7589445986
ਸਰਭਤ. ਨਿਜੂਤ
ਏ ਯ, ਟਿਯ

ਯੂਡ, ਭਾਏੀਯਆਂ ਦੀ

ਸਰੂ ਿਰ ਅਤੀ

ਸਰੂ ਿਰ,

ਰਧਨ ਯੂਟਯ ਏਰੱਫ

ਸ਼ਨਆਰ

ਭਾਏ.

8146075536
ਚੱ ਏ ਏਰਾਂ (CASS

9876630509
ਸਰ ਜਯਨੈਰ ਼ਸੰ 

8699738136

98145-11081
ਸਰ ਯਜਿ ਿਯਭ ਸ/

ਸਰ ਼ਿਏਸ

ਸਰ ਦਨ ਨਥ

ਬਐਨ, ਟਿਯ

ਆਯ/ਸੰ ਯ ਫਜ਼ਯ

9463737366

ਭਾਏੀਯਆਂ, ਰਧਨ
ਬਯਤ ਸੀਿ ਸ਼ਭਤ
94642-49349
ਡਿੂਏੀਟ ਨ਼ਯੰ ਦਯ
ਸਯਭ ਰਧਨ
94176-48116
ਯਏੀਸ ਯ਼ਜੰ ਦਯ
9417649171
ਯੂ਼ਹਤ ਅਯਿਰ
9815578378
ਏਭਰ 9417382886
ਭੂਤ ਰਰ ਼ੱ ਰ
9814454916
਼ਿਿੀਏ ਜੁਨ
9872997968
ਯਭੀਸ ਼ਿਸਰ
9872805008
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Harsamansar
8264183606)

ਨੰਫਯਦਯ ਚੱ ਏ
ਏਰਾਂ।
9878050436
ਸਰ ਫਰਜਤ ਼ਸੰ ,
ਨੰਫਯਦਯ
ਸ਼ਨਆਰ,
9915542805
ਸਰ ਰਤਭ ਼ਸੰ ,
ਨੰਫਯਦਯ ਸਰੂ ਿਰ,
9417848545
ਸਰ ਯਣਫਯ ਼ਸੰ ,
ਨੰਫਯਦਯ, ੰ ਡੂਯ,
9417453536

ਕੰ ਟਨਜਟ ਰ ਨ ਸਫ ਡਿੀਜ਼ਨ ਭੁਕਯੀਆਂ
ਸਕਟਯ ਨੰਫਯ 5
ਰੜ੍ ਨੰ ਅ਼ਧਏਯ ਦ ਨਭ ਅਤੀ ਅਹਾਦ

ਟੁਰਪੂਨ ਨੰਫਯ

1.

ਸਰ ਅਸੂਏ ਏਾਭਯ (ਸਸ) ਉ ਭੰ ਡਰ ਭੁ਼ਜਸਟਰੀਟ, ਭਾਏੀਯਆਂ

98554-69563

2.

ਸਰ ਯ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ  (ਸ) ਡ ਸ , ਭਾਏੀਯਆਂ

98784-29106

3.

ਸਰ ਜਤਯ ਼ਸੰ , ਤ਼ਹਸਰਦਯ, ਭਾਏੀਯਆਂ

94635-77649

4.

ਸਰ ਅ਼ਿਨਸ ਚੰ ਦਯ, ਨਇਫ ਤ਼ਹਸਰਦਯ, ਭਾਏੀਯਆਂ

97802-00015

5.

ਤ਼ਹਸਰ ਦਪਤਯ ਭਾਏੀਯਆਂ ਏੰ ਟਯੂਰ ਯਿਭ ਟੁਰਪੂਨ ਨੰਫਯ

01883-292398

ਸੁਏਟਯ ਼ਿੱ ਚ

਼ਨਏਸ

ਸੁਏਟਯ

਼ੰ ਡ ਦ ਨਭ

ਏੇਂਦਯ

ਅਪਸਯ

ਸਹਇਏ ਸਟਪ

ਹੜ੍ਹ ਼ਸਐਰਈ

ਨਜ/ਏਰੱਫ ਦੀ

ਰਤ

ਰਧਨ ਦ ਨਭ

ਭੁਡਏਰ ਟਭ

ਿੁਟਯਨਯ ਟਭ

ਐਾਯਏ ਅਤੀ

ਸਯੰ ਚ/ਨੰਫਯਦਯ

ਸਰਈ ਼ਿਬ

ਦ ਨਭ

ਏਯਭਚਯ
1.
ਭ਼ਹਤਫਾਯ
2. ਜਹਨਾਯ
3. ਼ਸੰ ਫਰ

ੂ: ਿ:

ਸਰ

ਸਰ ਸਾ਼ਯੰ ਦਯਰ

ਸਰ ਸਾ਼ਯੰ ਦਯ

ਸਰ ਯਜ ਏਾਭਯ

ਡ: ਸ਼ਿਤ ਭ

ਡ. ਯਦ ਼ਸੰ 

ਸਰਭਤ.

ਸਰ ਼ਦਰਫ ਼ਸੰ ,

ਸੰ :

ਏਭਰਦ

/ਸ

ਰ ਬਟਆ,

ਿਰਆ ਸ/ ਸਰ

99153-20052

ਿ ਸਿਚ

ਯ਼ਿੰ ਦਯ ਏ ਯ,

ਸਯੰ ਚ

ਸਏਿਰ

਼ਸੰ  ਡ

ਟਿਯ

ੰ  ਼ਫਸਨ ਿਸ

ਬੰ ਰ,

ਪਸ

ਭ਼ਹਤਫਾਯ -

ਬੰ ਰ

ਭਾਏੀਯਆਂ,

9464931028
ਸਰ ਹਯ਼ਭੰ ਦਯ

9901835145

ਭਹਾੱ ਰ .

ਪਯ

9463852434

9463528649

ਸਰਭਤ. ਹਯ਼ਜੰ ਦਯ

ਸਰ ਹਯਰ ਼ਸੰ 

ਸਰ ਫਰ਼ਿੰ ਦਯ

9464317879
ਸਰ ਸਾ਼ਯੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

ਏ ਯ

ਆਯਿ

਼ਸੰ  ਪਿਡ

ਭ..ਚ.ਡਫਰਮਿ

ਸਿਚ ਬੰ ਰ,

ਇੰ ਸੁਏਟਯ

(ਪ)

9417861432

9478843592

ਏ ਯ ਸਯੰ ਚ ਼ਸੰ ਫਰ

਼ਡਿ ਹੂਰਡਯ

9463334062
ਸਰ ਅਜਤ ਏਾਭਯ,

9417174971

਼ਸੰ  /ਸ
99159-78530
ਸਰ ਸਾ਼ਯੰ ਦਯ ਰ
ਬਟਆ,
ਟਿਯ
9901835145
ਸਰ ਼ਿਏਸ
ਬਏਨ,

ਆਹਰਿਿਰਆ
ਭਾਏੀਯਆਂ ਰਧਨ
ਭਾਏੀਯਆਂ ਿੁਰਪੀਅਯ
ਸਾਸਇਟ 9814334143
ਸਰ ਅਭਯਜਤ ਼ਸੰ 
ਸ/ ਸਰ ੰ ਧਯਿ
਼ਸੰ  ਿਸ ਤਰਿੜ੍
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ਸਰ ਯਿ ਇੰ ਦਯਜਤ

ਸਰ ਼ਿਨ ਏਾਭਯ
ਭਚਡਫਰਮਿ
(ਭ)

ਸਰ ਭ਼ਹੰ ਦਯ ਼ਸੰ 
ਭ਼ਹਤਫਾਯ

ਸਯੰ ਚ ਜਹਨਾਯ
9465029458
ਸਰਭਤ. ਹਯ਼ਜੰ ਦਯ

ਨੰਫਯਦਯ

ਟਿਯ

ਯੂਡ, ਭਾਏੀਯਆਂ ਦੀ

9463737366

ਰਧਨ ਯੂਟਯ ਏਰੱਫ
ਭਾਏ.
98145-11081
ਸਰ ਯਜਿ ਿਯਭ ਸ/

8728980932

ਜਹਨਾਯ -

ਸਰ ਭਦਨ ਼ਸੰ 

7589386130
ਸਰ ਸਯਦਯ ਰਰ,

ਜਹਨਾਯ
9855533635

ਸਰ ਦਨ ਨਥ

ਸਰ ਏਯਨ ਼ਸੰ 

ਆਯ/ਸੰ ਯ ਫਜ਼ਯ

਼ਸੰ ਫਰ

ਭਾਏੀਯਆਂ, ਰਧਨ

9417477817

ਬਯਤ ਸੀਿ ਸ਼ਭਤ
94642-49349
ਡਿੂਏੀਟ ਨ਼ਯੰ ਦਯ
ਸਯਭ ਰਧਨ
94176-48116
ਯਏੀਸ ਯ਼ਜੰ ਦਯ
9417649171
ਯੂ਼ਹਤ ਅਯਿਰ
9815578378
ਏਭਰ 9417382886
ਭੂਤ ਰਰ ਼ੱ ਰ
9814454916
਼ਿਿੀਏ ਜੁਨ
9872997968
ਯਭੀਸ ਼ਿਸਰ
9872805008

56

ਨੰਫਯਦਯ
ਭ਼ਹਤਫਾਯ 9855027047

ਕੰ ਟਨਜਟ ਰ ਨ ਸਫ ਡਿੀਜ਼ਨ ਭੁਕਯੀਆਂ
ਸਕਟਯ ਨੰਫਯ 6
ਰੜੀ ਨੰ

ਅਡਧਕਾਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਅਤ ਅਹੁਦਾ

ਟਰੀਪਨ ਨੰਫਯ

1.

ਸਰ ਅਸੂਏ ਏਾਭਯ (ਸਸ) ਉ ਭੰ ਡਰ ਭੁ਼ਜਸਟਰੀਟ, ਭਾਏੀਯਆਂ

98554-69563

2.

ਸਰ ਯ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ  (ਸ) ਡਸ, ਭਾਏੀਯਆਂ

98784-29106

3.

ਸਰ ਜਤਯ ਼ਸੰ , ਤ਼ਹਸਰਦਯ, ਭਾਏੀਯਆਂ

94635-77649

4.

ਸਰ ਅ਼ਿਨਸ ਚੰ ਦਯ, ਨਇਫ ਤ਼ਹਸਰਦਯ, ਭਾਏੀਯਆਂ

97802-00015

5.

ਤ਼ਹਸਰ ਦਪਤਯ ਭਾਏੀਯਆਂ ਏੰ ਟਯੂਰ ਯਿਭ ਟੁਰਪੂਨ ਨੰਫਯ

01883-292398

ਸੁਏਟਯ ਼ਿੱ ਚ

਼ਨਏਸ

ਸੁਏਟਯ

਼ੰ ਡ ਦ ਨਭ

ਏੇਂਦਯ

ਅਪਸਯ

ਸਹਇਏ ਸਟਪ

ਹੜ੍ਹ ਼ਸਐਰਈ

ਨਜ/ਏਰੱਫ ਦੀ ਰਧਨ ਦ

ਰਤ

ਨਭ

ਭੁਡਏਰ ਟਭ

ਿੁਟਯਨਯ ਟਭ

ਐਾਯਏ ਅਤੀ

ਸਯੰ ਚ/ਨੰਫਯਦਯ ਦ

ਸਰਈ ਼ਿਬ

ਨਭ

ਏਯਭਚਯ
1.
ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ
ਏਰੂ ਟ
2. ਏਰਚਾਯ
ਏਰੂ ਤ
3. ਸਯਦਿਰਾਯ
ਏਰੂ ਤ
4. ਸਾਰੀਯਆਂ

ਸਨ

ਸਰ ਼ਿਨੈ

ਸਰ ਹਯ਼ਭੰ ਦਯ

ਸਰ ਅ਼ਨਰ

ਸਰ ਯਜ ਏਾਭਯ ਿਰਆ

ਡ: ਭੂ਼ਹਤ ਬੱ ਟ

ਡ: ਼ਏਰਸਨ ਏਾਭਯ

ਸਰਭਤ.

ਸਰ ਯਭੂਦ ਼ਸੰ  ਸਯੰ ਚ

ਏਰਜ

ਏਾਭਯ,

਼ਸੰ  /ਸ

ਏਾਭਯ, ਟਿਯ

ਸ/ ਸਰ ੰ  ਼ਫਸਨ ਿਸ

ਭ.

ਿ ਸਿਚ

ਯ਼ਿੰ ਦਯ ਏ ਯ,

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ ਏਰੂ ਤ

ਭਾਏੀਯਆਂ

ਸ.ਡ.

9915978530

9815595328

ਭਹਾੱ ਰ . ਆਹਰਿਿਰਆ

9463515041

ਫ਼ਹਫਰਭੰ ਜ,

ਪਸ

ਸਰਭਤ. ਅੰ ਜਿ ਫਰ

ਸਰ ਭ਼ਹਦ ਼ਸੰ 

9915383276.

9463528649

ਸਯੰ ਚ, ਏਰਚਾਯ ਏਰੂ ਤ

ਪਯ

ਸਰ ਯਾ਼ੰ ਦਯ ਸੁਣ

ਸਰ ਭਨਰਤ

9465880313

VI CVD
ਭਨਸਿਯਾਯ

਼ਸੰ  ਪਿਡ

7889140196
ਸਰਭਤ. ਸਰਿ, ਸਯੰ ਚ

ਸਹ ਨਹਯ

ਭਾਏੀਯਆਂ ਰਧਨ ਭਾਏੀਯਆਂ

ਭਾਏੀਯਆਂ,

ਹਯ ਼ਸੰ 

ਿੁਰਪੀਅਯ ਸਾਸਇਟ 98143-

9815954877

ਿ.ਡ.

34143
ਸਰ ਅਭਯਜਤ ਼ਸੰ  ਸ/ ਸਰ

9855332419
ਸਰ ਅ਼ਨਰ
ਏਾਭਯ, ਟਿਯ
9815595328

ਇੰ ਸੁਏਟਯ

ੰ ਧਯਿ ਼ਸੰ  ਿਸ ਤਰਿੜ੍

ਸਰ ਯ਼ਜੰ ਦਯ ਏਾਭਯ

ਯੂਡ, ਭਾਏੀਯਆਂ ਦੀ ਰਧਨ

ਭਚਡਫਰਮਿ

9814888966

ਯੂਟਯ ਏਰੱਫ ਭਾਏ.

(ਭ)

਼ਡਿ ਹੂਰਡਯ

98145-11081
ਸਰ ਯਜਿ ਿਯਭ ਸ/ ਸਰ

ਸਰਭਤ ਯਦ ਏ ਯ

ਦਨ ਨਥ ਆਯ/ਸੰ ਯ

ਭ..ਚ.ਡਫਰਮਿ

ਫਜ਼ਯ ਭਾਏੀਯਆਂ, ਰਧਨ

(ਪ)

57

9815753232

ਭਾਐ਼ਤਆਯ ਼ਸੰ 
9356812060

ਸਯਦਿਰਾਯ ਏਰੂ ਟ,
9779258988
ਸਰ ਰਏਸ ਚੰ ਦ, ਸਯੰ ਚ
ਸਾਰੀਯਅਨ
9465840198
ਸਰ ਭਾਏੀਸ ਏਾਭਯ
ਨੰਫਯਦਯ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ
ਏਰੂ ਤ

ਬਯਤ ਸੀਿ ਸ਼ਭਤ
94642-49349
ਡਿੂਏੀਟ ਨ਼ਯੰ ਦਯ ਸਯਭ

9216900747
ਸਰ ਯਸੂਤਭ ਼ਸੰ 
ਨੰਫਯਦਯ, ਏਰਚਾਯ

ਰਧਨ

ਏਰੂ ਤ

94176-48116
ਯਏੀਸ ਯ਼ਜੰ ਦਯ

9815371639
ਸਰ ਅਸੂਏ ਏਾਭਯ

9417649171
ਯੂ਼ਹਤ ਅਯਿਰ

ਨੰਫਯਦਯ, ਸਯਦਿਰਾਯ

9815578378
ਏਭਰ 9417382886
ਭੂਤ ਰਰ ਼ੱ ਰ
9814454916
਼ਿਿੀਏ ਜੁਨ 9872997968
ਯਭੀਸ ਼ਿਸਰ 9872805008
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ਏਰੂ ਤ
6283326573

ਕੰ ਟਨਜਟ ਰ ਨ ਸਫ ਡਿੀਜ਼ਨ ਭੁਕਯੀਆਂ
ਸਕਟਯ ਨੰਫਯ 7
ਰੜੀ ਨੰ ਅਡਧਕਾਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਅਤ ਅਹੁਦਾ

ਟਰੀਪਨ ਨੰਫਯ

1.

ਸਰ ਅਸੂਏ ਏਾਭਯ (ਸਸ) ਉ ਭੰ ਡਰ ਭੁ਼ਜਸਟਰੀਟ, ਭਾਏੀਯਆਂ 98554-69563

2.

ਸਰ ਯ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ  (ਸ) ਡ ਸ , ਭਾਏੀਯਆਂ

98784-29106

3.

ਸਰ ਜਤਯ ਼ਸੰ , ਤ਼ਹਸਰਦਯ, ਭਾਏੀਯਆਂ

94635-77649

4.

ਸਰ ਅ਼ਿਨਸ ਚੰ ਦਯ, ਨਇਫ ਤ਼ਹਸਰਦਯ, ਭਾਏੀਯਆਂ

97802-00015

5.

ਤ਼ਹਸਰ ਦਪਤਯ ਭਾਏੀਯਆਂ ਏੰ ਟਯੂਰ ਯਿਭ ਟੁਰਪੂਨ ਨੰਫਯ

01883-292398

ਸੁਏਟਯ ਼ਿੱ ਚ

਼ਨਏਸ

ਸੁਏਟਯ

਼ੰ ਡ ਦ

ਏੇਂਦਯ

ਅਪਸਯ

ਸਹਇਏ ਸਟਪ

ਨਭ
1. ਨਸ਼ਹਯ
2.
ਜਹਦਾਯ
3. ਛਾਂਟਾਂ
4. ਤਿਯ
5. ਭਮਨ
ਭਰਹਨ
6. ਟੱ ਰਿਿਰ
7. ਤੱ ੜ੍
ਏਰਾਂ

ਹੜ੍ਹ ਼ਸਐਰਈ

ਨਜ/ਏਰੱਫ ਦੀ ਰਧਨ

ਰਤ

ਦ ਨਭ

ਭੁਡਏਰ ਟਭ

ਿੁਟਯਨਯ ਟਭ

ਐਾਯਏ ਅਤੀ

ਸਯੰ ਚ/ਨੰਫਯਦਯ ਦ

ਸਰਈ ਼ਿਬ

ਨਭ

ਏਯਭਚਯ
ਸਨ

ਸਰ ਨਦ

ਸਰ ਼ਿਨਦ ਏਾਭਯ

ਸਰ ਅਨਭੂਰ

ਸਰ ਯਜ ਏਾਭਯ ਿਰਆ

ਡ: ਸਭ ਭਰਹੂਤਯ

ਡ ਰਤ, ਿ

ਸਰਭਤ. ਯ਼ਿੰ ਦਯ

ਸਰ ਫਰਫਯ ਼ਸੰ 

ਏਰਜ

਼ਸੰ  ਡ

/ਸ 94170-

ਏਾਭਯ ਟਿਯ

ਸ/ ਸਰ ੰ  ਼ਫਸਨ

ਭ.

ਸਿਚ, ਨ.

ਏ ਯ, ਪਸ

ਸਯੰ ਚ ਨਸ਼ਹਯ

ਭਾਏੀਯਆਂ

ਭਾਏੀਯਆਂ,

94044

9914471103

ਿਸ ਭਹਾੱ ਰ .

9417459590

ੱ ਟਨ,

9463528649

9888302929

ਸਰ ਾਯਭਤ ਼ਸੰ 

ਸਰ ਼ਦਰਫਯ

ਸਰ ਜਦ ਼ਸੰ  ਪਯ.

8872733855

ਸਰ ਭਨਰਤ ਼ਸੰ 

9464245295
ਸਰ ਏਭਰਜਤ ਏ ਯ

/ਸ

ਏਾਭਯ, ਟਿਯ

99144-30002
ਸਰਭਤ. ਓਂਏਯ

9463688066

ਆਹਰਿਿਰਆ ਭਾਏੀਯਆਂ
ਰਧਨ ਭਾਏੀਯਆਂ ਿੁਰਪੀਅਯ
ਸਾਸਇਟ 98143-34143
ਸਰ ਅਭਯਜਤ ਼ਸੰ  ਸ/

ਏ ਯ /ਸ.

ਸਰ ੰ ਧਯਿ ਼ਸੰ  ਿਸ

88720-55699
ਸਰ ਯਾ਼ੰ ਦਯ ਭਸਹ

ਤਰਿੜ੍ ਯੂਡ, ਭਾਏੀਯਆਂ ਦੀ

/ਸ 98155-

ਰਧਨ ਯੂਟਯ ਏਰੱਫ ਭਾਏ.

02160

98145-11081
ਸਰ ਯਜਿ ਿਯਭ ਸ/ ਸਰ

ਸਰ ਅਨਭੂਰ ਏਾਭਯ

ਦਨ ਨਥ ਆਯ/ਸੰ ਯ

ਟਿਯ
9914471103

ਫਜ਼ਯ ਭਾਏੀਯਆਂ, ਰਧਨ
ਬਯਤ ਸੀਿ ਸ਼ਭਤ
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9815461630
ਸਰ ਯਭਨ
ਭਚਡਫਰਮਿ
(ਭ)
ਸਰਭਤ. ਫਯਸ ਯਣ
ਭ..ਚ.ਡਫਰਮਿ
(ਪ)

ਸਰ ਭਨਜੂਤ ਼ਸੰ 
VI CVH N.
ੱ ਟਨ,
9781022012

ਪਿਡ ਇੰ ਸੁਏਟਯ
9814888966
਼ਡਿ ਹੂਰਡਯ
ਸਰ ਹਯਸ ਸਯਭ
ਨ
9417124349
ਸਰਭਤ. ਆਸ ਯਣ
ਜਹਦਾਯ ਅਤੀ
ਤੱ ੜ੍ ਏਰਾਂ
9417626633

ਸਯੰ ਚ ਜਹਦਾਯ,
9872428442
ਸਰ ਫਰਿੰ ਤ ਼ਸੰ 
ਸਯੰ ਚ ਛੰ ਤ,
9781526375
ਸਰ ਯਿ ਏਾਭਯ
ਸਯੰ ਚ ਤਿਯ
8264903738
ਸਰ ਯਦ ਏਾਭਯ,
ਸਯੰ ਚ ਼ਭਆਣ
ਭੱ ਰਹਣ ਅਤੀ ਤੱ ੜ੍
ਏਰਾਂ

ਸਰ ਼ਦਰਫਯ

94642-49349
ਡਿੂਏੀਟ ਨ਼ਯੰ ਦਯ ਸਯਭ

ਸਰ ਹਯਸ ਸਯਭ,

9878216070
ਸਰਭਤ. ਼ਿਭ ਰਤ,

ਏਾਭਯ, ਟਿਯ

ਰਧਨ

ਛੰ ਤ 9417124349

ਸਯੰ ਚ ਟੱ ਰਿਿਰ

94636-88066

94176-48116
ਯਏੀਸ ਯ਼ਜੰ ਦਯ

ਸਰ ਸਾਯੀਸ ਏਾਭਯ,

9815265081
ਸਰ ਫਰਜਤ ਼ਸੰ ,

ਤਿਯ ਅਤੀ ਟੱ ਰਿਿਰ,

ਨੰਫਯਦਯ ਨਸ਼ਹਯ

9417584835

9464069101
ਸਰ ਅਜਤ ਼ਸੰ 

9417649171
ਯੂ਼ਹਤ ਅਯਿਰ
9815578378
ਏਭਰ 9417382886
ਭੂਤ ਰਰ ਼ੱ ਰ
9814454916
਼ਿਿੀਏ ਜੁਨ 9872997968
ਯਭੀਸ ਼ਿਸਰ
9872805008

ਨੰਫਯਦਯ ਜਹਦਾਯ,
9465965204
ਸਰ ਤਯਸੀਭ ਰਰ
ਨੰਫਯਦਯ ਼ਭਆਣ
ਭੱ ਰਣ 9463777586
ਸਰ ਯਦ ਏਾਭਯ
ਨੰਫਯਦਯ ਤੱ ੜ੍
ਏਰਾਂ, 9878216070
ਸਰ ਚਯਨਜਤ ਼ਸੰ 
ਨੰਫਯਦਯ ਟੱ ਰਿਿਰ,
9417683110
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ਰੜੀ ਨੰ ਅਡਧਕਾਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਅਤ ਅਹੁਦਾ

ਟਰੀਪਨ ਨੰਫਯ

1.

ਸਰ ਅਸੂਏ ਏਾਭਯ (ਸਸ) ਉ ਭੰ ਡਰ ਭੁ਼ਜਸਟਰੀਟ, ਭਾਏੀਯਆਂ

98554-69563

2.

ਸਰ ਯ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ  (ਸ) ਡ ਸ , ਭਾਏੀਯਆਂ

98784-29106

3.

ਸਰ ਜਤਯ ਼ਸੰ , ਤ਼ਹਸਰਦਯ, ਭਾਏੀਯਆਂ

94635-77649

4.

ਸਰ ਅ਼ਿਨਸ ਚੰ ਦਯ, ਨਇਫ ਤ਼ਹਸਰਦਯ, ਭਾਏੀਯਆਂ

97802-00015

5.

ਤ਼ਹਸਰ ਦਪਤਯ ਭਾਏੀਯਆਂ ਏੰ ਟਯੂਰ ਯਿਭ ਟੁਰਪੂਨ ਨੰਫਯ

01883-292398

ਸੁਏਟਯ

਼ਨਏਸ

਼ਿੱ ਚ ਼ੰ ਡ

ਏੇਂਦਯ

ਸੁਏਟਯ ਅਪਸਯ

ਸਹਇਏ ਸਟਪ

ਦ ਨਭ
1.
ਭ਼ਹੰ ਦਾਯ
2. ਭਰ
3. ਫਉਾਯ
4. ਫਯੂਈ
5.
ਅਭਯਾਯ

ਹੜ੍ਹ ਼ਸਐਰਈ

ਨਜ/ਏਰੱਫ ਦੀ ਰਧਨ

ਰਤ

ਦ ਨਭ

ਭੁਡਏਰ ਟਭ

ਿੁਟਯਨਯ ਟਭ

ਐਾਯਏ ਅਤੀ

ਸਯੰ ਚ/ਨੰਫਯਦਯ

ਸਰਈ ਼ਿਬ

ਦ ਨਭ

ਏਯਭਚਯ
ਸਸ

ਸਰ ਸੰ ਜਿ ਼ਸੰ ਰ

ਸਰ ਹਯ਼ਭੰ ਦਯ

ਸਰ ਼ਿਏਸ

ਸਰ ਯਜ ਏਾਭਯ ਿਰਆ

ਡ. ਫਹਾਤ ਸਯੀ ਭ.

ਡ. ਧਯ਼ਭੰ ਦਯ ਿ

ਸਰਭਤ. ਯ਼ਿੰ ਦਯ

ਸਰ ਅਭਯਏ ਼ਸੰ ,

ਐਰਸ

ਸਡ

਼ਸੰ  /ਸ

ਬਐਨ, ਟਿਯ

ਸ/ ਸਰ ੰ  ਼ਫਸਨ

9465857234

ਸਿਚ

ਏ ਯ, ਪਸ

ਸਯੰ ਚ ਭ਼ਹੰ ਦਾਯ,

ਸਨਅਯ

ੰ ਚਇਤ ਯਜ

99159-78530

9463737366

ਿਸ ਭਹਾੱ ਰ .

ਅਫਦਾੱ ਰਾਯ,

9463528649

ਸੁਏੰਡਯ

ਭਾਏੀਯਆਂ
9417756863

ਸਰ ਯਜੀਸ ਏਾਭਯ

9779884171

ਸਏਿਰ

ਸਰ ਜਯਨੈਰ ਼ਸੰ 

ਸਰ ਭਨਰਤ ਼ਸੰ 

9666957535
ਸਰਭਤ. ਯਭਜਤ

/ਸ 94632-

ਟਿਯ

55008

7589445986

ਭਾਏੀਯਆਂ

ਆਹਰਿਿਰਆ ਭਾਏੀਯਆਂ
ਰਧਨ ਭਾਏੀਯਆਂ
ਿੁਰਪੀਅਯ ਸਾਸਇਟ

ਸਰ ਦੀਿ ਯਣ
ਭ..ਚ.ਡਫਰਮਿ
(ਪ)
7814642284

ਸਰ ਼ਦਰਫਯ ਼ਸੰ ,
ਆਯਿ ਸਿਚ

ਪਿਡ ਇੰ ਸੁਏਟਯ
9814888966

ਸਰ ਧਯ਼ਭੰ ਦਯ

98143-34143
ਸਰ ਅਭਯਜਤ ਼ਸੰ 

ਸਰ ਭਰਏਤ ਼ਸੰ 

ਏਾਭਯ /ਸ

ਸ/ ਸਰ ੰ ਧਯਿ ਼ਸੰ 

ਚ.ਆਈ

94633-12157

ਿਸ ਤਰਿੜ੍ ਯੂਡ,

9914579079

ਭ਼ਹਦਾਯ

ਸਰ ਼ਦਰਿਯ ਼ਸੰ 

ਭਾਏੀਯਆਂ ਦੀ ਰਧਨ

ਸਰ ਫਰ਼ਜੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

9815484693
ਸਰਭਤ. ਆਸ

/ਸ
9781147717
ਸਰ ਼ਿਏਸ ਬਐਨ,
ਟਿਯ

ਯੂਟਯ ਏਰੱਫ ਭਾਏ.
98145-11081
ਸਰ ਯਜਿ ਿਯਭ ਸ/ ਸਰ
ਦਨ ਨਥ ਆਯ/ਸੰ ਯ
ਫਜ਼ਯ ਭਾਏੀਯਆਂ, ਰਧਨ
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ਭਚਡਫਰਮਿ
(ਭ)
9876785456

ਅਫਦਾੱ ਰਾਯ,
9463204553

਼ਡਿ ਹੂਰਡਯ
ਸਰ ਹਯਜਤ ਼ਸੰ ,

ਯਣ, ਭਰ ਅਤੀ
ਫਯੂਈ
9417626633
ਸਰ ਫੂਧ ਯਜ,

ਏ ਯ ਸਯੰ ਚ ਭਰ
9463337544
ਸਰਭਤ. ਼ਫੰ ਦਿ ਸਯੰ ਚ
ਫauਾਯ
9463261176
ਸਰਭਤ. ਚੰ ਦ ਯਣ,
ਸਯੰ ਚ ਫਯੂਈ
7508188012
ਸਰਭਤ. ਯਭ ਦੀਿ
ਸਯੰ ਚ ਅਭਯਾਯ
8437675385
ਸਰ ਹਯਬਜਨ ਼ਸੰ 
ਨੰਫਯਦਯ

9463737366

ਬਯਤ ਸੀਿ ਸ਼ਭਤ

ਅਭਯਾਯ ਅਤੀ

ਭ਼ਹਦਾਯ -

ਸਰ ਯਜੀਸ ਏਾਭਯ

94642-49349
ਡਿੂਏੀਟ ਨ਼ਯੰ ਦਯ ਸਯਭ

ਫੂਾਯ

9501353729
ਸਰ ਸੰ ਤੂਸ ਏਾਭਯ

ਟਿਯ
7589445986

8847385436

ਰਧਨ

ਨੰਫਯਦਯ,

94176-48116
ਯਏੀਸ ਯ਼ਜੰ ਦਯ

ਫauਾਯ,

9417649171
ਯੂ਼ਹਤ ਅਯਿਰ
9815578378
ਏਭਰ 9417382886
ਭੂਤ ਰਰ ਼ੱ ਰ
9814454916
਼ਿਿੀਏ ਜੁਨ
9872997968
ਯਭੀਸ ਼ਿਸਰ
9872805008
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9216744405
ਸਰ ਸਾਐਿੰ ਤ ਼ਸੰ 
ਨੰਫਯਦਯ,
9463337544
ਸਰ ਸਾਐਦੀਿ ਼ਸੰ 
ਨੰਫਯਦਯ,
ਅਭਯਾਯ
9888651230
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ਸਕਟਯ ਨੰਫਯ 9
ਰੜੀ ਨੰ ਅਡਧਕਾਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਅਤ ਅਹੁਦਾ

ਟਰੀਪਨ ਨੰਫਯ

1.

ਸਰ ਅਸੂਏ ਏਾਭਯ (ਸਸ) ਉ ਭੰ ਡਰ ਭੁ਼ਜਸਟਰੀਟ, ਭਾਏੀਯਆਂ

98554-69563

2.

ਸਰ ਯ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ  (ਸ) ਡ ਸ , ਭਾਏੀਯਆਂ

98784-29106

3.

ਸਰ ਜਤਯ ਼ਸੰ , ਤ਼ਹਸਰਦਯ, ਭਾਏੀਯਆਂ

94635-77649

4.

ਸਰ ਅ਼ਿਨਸ ਚੰ ਦਯ, ਨਇਫ ਤ਼ਹਸਰਦਯ, ਭਾਏੀਯਆਂ

97802-00015

5.

ਤ਼ਹਸਰ ਦਪਤਯ ਭਾਏੀਯਆਂ ਏੰ ਟਯੂਰ ਯਿਭ ਟੁਰਪੂਨ ਨੰਫਯ

01883-292398

ਸੁਏਟਯ

਼ਨਏਸ

਼ਿੱ ਚ ਼ੰ ਡ

ਏੇਂਦਯ

ਸੁਏਟਯ ਅਪਸਯ

ਸਹਇਏ ਸਟਪ

ਦ ਨਭ
1. ਚਏਿਰ
2. ਧਨਆ
3.
ਭਾਯਦਾਯ

ਹੜ੍ਹ ਼ਸਐਰਈ

ਨਜ/ਏਰੱਫ ਦੀ ਰਧਨ

ਰਤ

ਦ ਨਭ

ਭੁਡਏਰ ਟਭ

ਿੁਟਯਨਯ ਟਭ

ਐਾਯਏ ਅਤੀ

ਸਯੰ ਚ/ਨੰਫਯਦਯ ਦ

ਸਰਈ ਼ਿਬ

ਨਭ

ਏਯਭਚਯ
ਸਸ

ਸਰ ਼ਫਏਯਭਜਤ

ਸਰ ਜਯਨੈਰ ਼ਸੰ 

ਸਰ ਼ਿਏਸ

ਸਰ ਯਜ ਏਾਭਯ ਿਰਆ

ਡ: ਹੀਭੰਤ ਸਯਭ ਭੂ

ਡ. ਸਤਨਭ ਼ਸੰ 

ਸਰਭਤ. ਯ਼ਿੰ ਦਯ

ਸਰ ਭਾਰਤਨ ਼ਸੰ 

ਐਰਸ

਼ਸੰ  ਸਏੱ ਤਯ,

/ਸ 94632-

ਬਐਨ, ਟਿਯ

ਸ/ ਸਰ ੰ  ਼ਫਸਨ

9815451359

ਿ ਸਿਚ

ਏ ਯ, ਪਸ

ਸਯੰ ਚ ਚੱ ਏਿਰ

ਸਨਅਯ

ਭਯਏਟ

55008

9463737366

ਿਸ ਭਹਾੱ ਰ .

ਧਨਆ.,

9463528649

ਸੁਏੰਡਯ

ਏਭੀਟ।

9878399353

ਸਏਿਰ

ਭਾਏੀਯਆਂ

ਸਰ ਭਨਰਤ ਼ਸੰ 

7837773816
ਸਰ ਯਭਜਤ ਏ ਯ

ਭਾਏੀਯਆਂ

89686-09090

ਸਰ ਸਾਐਦ ਼ਸੰ 

ਪਿਡ ਇੰ ਸੁਏਟਯ

ਆਯਿ ਸਿਚ

9814888966

ਆਹਰਿਿਰਆ ਭਾਏੀਯਆਂ

ਸਰ ਯਿ ਇੰ ਦਯਜਤ
਼ਸੰ  ਪਯ

ਸਰ ਼ਿਏਸ

ਰਧਨ ਭਾਏੀਯਆਂ ਿੁਰਪੀਅਯ

ਬਐਨ, ਟਿਯ

ਸਾਸਇਟ 98143-

ਸਰਭਤ. ਯਭਜਤ

9463737366

34143
ਸਰ ਅਭਯਜਤ ਼ਸੰ  ਸ/

ਭ..ਚ.ਡਫਰਮਿ

ਸਰ ੰ ਧਯਿ ਼ਸੰ  ਿਸ

(ਪ)

ਧਨਆ,
8196915972

਼ਡਿ ਹੂਰਡਯ
ਸਰ ਫੂਧ ਯਜ

ਤਰਿੜ੍ ਯੂਡ, ਭਾਏੀਯਆਂ

ਸਰ ਸਾਐ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

ਚੱ ਏਿਰ,

ਦੀ ਰਧਨ ਯੂਟਯ ਏਰੱਫ

ਭਚਡਫਰਮਿ

8847385436

ਭਾਏ.

(ਭ)

98145-11081
ਸਰ ਯਜਿ ਿਯਭ ਸ/ ਸਰ

9888055870

ਦਨ ਨਥ ਆਯ/ਸੰ ਯ
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ਸਰ ਿ਼ਯੰ ਦਯ ਧਨਆ
ਅਤੀ ਭਾਯਦਾਯ
9463707061

ਸਯੰ ਚ ਧਨਆ,
9988760539
ਸਰ ਯਭਨ ਸੁਣ
ਸਯੰ ਚ ਭਾਯਦਾਯ
9501986142
ਸਰ ਯ਼ਜੰ ਦਯ ਏਾਭਯ
ਨੰਫਯਦਯ ਚੱ ਏਿਰ
9872042752
ਸਰ ਫਐਸਸ ਼ਸੰ 
ਨੰਫਯਦਯ ਧਨਆ
9417749264
ਸਰ ਫਯ ਼ਸੰ 

ਫਜ਼ਯ ਭਾਏੀਯਆਂ, ਰਧਨ

ਨੰਫਯਦਯ

ਬਯਤ ਸੀਿ ਸ਼ਭਤ

ਭਾਯਦਦਾਯ ਜੱ ਟਾਂ -

94642-49349
ਡਿੂਏੀਟ ਨ਼ਯੰ ਦਯ ਸਯਭ

9815596906

ਰਧਨ
94176-48116
ਯਏੀਸ ਯ਼ਜੰ ਦਯ
9417649171
ਯੂ਼ਹਤ ਅਯਿਰ
9815578378
ਏਭਰ 9417382886
ਭੂਤ ਰਰ ਼ੱ ਰ
9814454916
਼ਿਿੀਏ ਜੁਨ
9872997968
ਯਭੀਸ ਼ਿਸਰ
9872805008
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ਰੜੀ ਨੰ ਅਡਧਕਾਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਅਤ ਅਹੁਦਾ

ਟਰੀਪਨ ਨੰਫਯ

1.

ਸਰ ਅਸੂਏ ਏਾਭਯ (ਸਸ) ਉ ਭੰ ਡਰ ਭੁ਼ਜਸਟਰੀਟ, ਭਾਏੀਯਆਂ

98554-69563

2.

ਸਰ ਯ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ  (ਸ) ਡ ਸ , ਭਾਏੀਯਆਂ

98784-29106

3.

ਸਰ ਜਤਯ ਼ਸੰ , ਤ਼ਹਸਰਦਯ, ਭਾਏੀਯਆਂ

94635-77649

4.

ਸਰ ਅ਼ਿਨਸ ਚੰ ਦਯ, ਨਇਫ ਤ਼ਹਸਰਦਯ, ਭਾਏੀਯਆਂ

97802-00015

5.

ਤ਼ਹਸਰ ਦਪਤਯ ਭਾਏੀਯਆਂ ਏੰ ਟਯੂਰ ਯਿਭ ਟੁਰਪੂਨ ਨੰਫਯ

01883-292398

ਸੁਏਟਯ

਼ਨਏਸ ਏੇਂਦਯ

਼ਿੱ ਚ ਼ੰ ਡ

ਸੁਏਟਯ

ਸਹਇਏ ਸਟਪ

ਅਪਸਯ

ਦ ਨਭ

ਹੜ੍ਹ ਼ਸਐਰਈ

ਨਜ/ਏਰੱਫ ਦੀ ਰਧਨ ਦ

ਰਤ

ਨਭ

ਭੁਡਏਰ ਟਭ

ਿੁਟਯਨਯ ਟਭ

ਐਾਯਏ ਅਤੀ

ਸਯੰ ਚ/ਨੰਫਯਦਯ ਦ

ਸਰਈ ਼ਿਬ

ਨਭ

ਏਯਭਚਯ

1. ਸ਼ਹਯ

ਸਸ

ਸਰ ਏਯ਼ਭੰ ਦਯ

ਸਰ ਯਾਫਯ

ਸਰ ਼ਦਰਫਯ

ਸਰ ਯਜ ਏਾਭਯ ਿਰਆ

ਭੂਫਈਰ ਪਰੱਡ

ਡ: ਸਤਰ ਼ਸੰ 

ਸਰਭਤ. ਯ਼ਿੰ ਦਯ

ਸ ਫਰਫਯ ਼ਸੰ 

ਭਾਏੀਯਆਂ

ਐਰਸ

ਰ ਼ਸੰ 

਼ਸੰ , ਏਨਿੰੂ

ਏਾਭਯ, ਟਿਯ,

ਸ/ ਸਰ ੰ  ਼ਫਸਨ ਿਸ

ਟਭ 1SDH

ਿ ਸਿਚ

ਏ ਯ, ਪਸ

ਨੰਫਯਦਯ ਭਾਏੀਯਆਂ,

ਸਨਅਯ

ਈਭਸ,

9988736007

9463688066

ਭਹਾੱ ਰ . ਆਹਰਿਿਰਆ

ਭਾਏੀਯਆਂ

ੰ ਡੂਯ,

9463528649

9464618700

ਸੁਏੰਡਯ ਸਏਿਰ

ਭਾਏੀਯਆਂ

ਭਾਏੀਯਆਂ

9814424002

ਸਰ ਼ਦਰਫਯ
ਏਾਭਯ, ਟਿਯ,
9463688066

ਭਾਏੀਯਆਂ ਰਧਨ ਭਾਏੀਯਆਂ
ਿੁਰਪੀਅਯ ਸਾਸਇਟ 9814334143
ਸਰ ਅਭਯਜਤ ਼ਸੰ  ਸ/ ਸਰ

9465682387
1. ਡ. ਨ ਼ਸੰ 
ਭੂ -9463778838
2. ਸਰਭਤ.

ੰ ਧਯਿ ਼ਸੰ  ਿਸ ਤਰਿੜ੍

ਯਜਫਯ ਏ ਯ PH-

ਯੂਡ, ਭਾਏੀਯਆਂ ਦੀ ਰਧਨ

94176-77151
3. ਸਰਭਤ ਯਭ

ਯੂਟਯ ਏਰੱਫ ਭਾਏ.
98145-11081
ਸਰ ਯਜਿ ਿਯਭ ਸ/ ਸਰ
ਦਨ ਨਥ ਆਯ/ਸੰ ਯ
ਫਜ਼ਯ ਭਾਏੀਯਆਂ, ਰਧਨ
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ਯਣ ਨਭ 94177-11349
4. ਅਿਤਯ ਼ਸੰ 
ਡਯਈਿਯ 9417888657

ਸਰ ਾਯਰਤ ਼ਸੰ 
VI ਸਿਡ ਏ ਰਾਯ,
9815976264

ਸਰ ਹਯਦ ਼ਸੰ 
ਪਿਡ ਇਨਸੁਏਟਯ,
9779957857
਼ਡਿ ਹੂਰਡਯ
਼ਸਿਰ 9463442969
ਫਰ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ 
9417861330
ਤਯਸੀਭ ਰਰ
9417428760

ਬਯਤ ਸੀਿ ਸ਼ਭਤ

5. ਭਹਾੱ ਰ . ਯਪਏ

ਸਭ ਰਰ

94642-49349
ਡਿੂਏੀਟ ਨ਼ਯੰ ਦਯ ਸਯਭ

ਸ 47889950548

9417179496
ਸਾਏਯਭ ਯਣ

ਭੂਫਈਰ ਪਰੱਡ

9779023223
ਿਨਭ ਫਰ

ਰਧਨ
94176-48116
ਯਏੀਸ ਯ਼ਜੰ ਦਯ
9417649171
ਯੂ਼ਹਤ ਅਯਿਰ
9815578378
ਏਭਰ 9417382886
ਭੂਤ ਰਰ ਼ੱ ਰ
9814454916
਼ਿਿੀਏ ਜੁਨ 9872997968
ਯਭੀਸ ਼ਿਸਰ 9872805008

ਟਭ 2 SDH
ਭਾਏੀਯਆਂ
ਡ: ਾਯਦ ਼ਸੰ 
ਭੂ -9855432844
ਸਰ ਼ਿਜੀ ਏਾਭਯ
PH9815562369
ਸਰਭਤ. ਿਨ ਯਣ
ਨਭ 9463852462
ਸਰ ਤਯਸੀਭ ਼ਸੰ 
ਡਯਈਿਯ62809-76758
ਸਰ ਸੂਹਨ ਰਰ
C4-7508145719
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6239843161
ਯਿਨ ਸਯਭ
9417528459
ਏਯਨ ਼ਸੰ 
7986211606
ਸ਼ਿਤ ਭਨ
9855222272
ਬਸਨ ਜ
6283639479

ਡਡਜਾਸਟਯ ਭਨੇਜਭੈਂਟ ਰਾਨ ਫਾਫਤ ਸਾਰ-2021 ਦ ਭਨਸੂਨ ਸੀਜਨ ਦਯਾਨ ਕੰ ਢੀ ਨਡਹਯ ਸਟਜ-1 ਦੀ ਆਯ.ਡੀ. 0 ਤੋਂ
59.500 ਡਕਰ ਭੀਟਯ ਤੱ ਕ (ਤਰਿਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਡਸ਼ਆਯੁਯ) ਦ ਯੱ ਖ ਯੱ ਖਾਿ ਸਫੰ ਧੀ।
ਏੰ ਢ ਨ਼ਹਯ ਸਟੀਜ-1 ਤਰਿੜ੍ ਦ ਨੇ਼ੜ੍ ਭਾਏੀਯਆਂ ਹਈਡਰ ਚੁਨਰ ਦ ਆਯ.ਡ. 5575 ਭਟਯ ਐੱ ਫੀ
ਸੀ ਤੋਂ ਼ਨਏਰਦ ਹੁ। ਇਸ ਨ਼ਹਯ ਦ ਰੰਫਈ 0 ਤੋਂ 59.500 ਼ਏਰੂ ਭਟਯ (ਤਰਿੜ੍ ਤੋਂ ਹਾ਼ਿਆਯਾਯ ਤੱ ਏ) ਹੁ। ਇਹ ਨ਼ਹਯ
ਏੰ ਢ ਯ ਦੀ 215 ਨੰਫਯ ਼ੰ ਡਾਂ ਦੀ 19867 ਹੁਏਟੀਅਯ ਯਏਫੀ ਨਿੰ ਼ਸੰ ਚਈ ਸਹਿਰਤਾਂ ਰਦਨ ਏਯ ਯਹ ਹੁ। ਫਯਸਤ ਦੀ ਭਸਭ
਼ਿੱ ਚ ਼ਸੰ ਚਈ ਿਸਤੀ ਣ ਦ ਭੰ  ੱ ਟ ਜਾਂਦ ਹੁ ਼ਜਸਦੀ ਭੱ ਦੀਨਜ਼ਯ ਨ਼ਹਯ ਼ਿੱ ਚ ਣ ਦ ਸਰਈ ੱ ਟ ਼ਦੱ ਤ ਜਾਂਦ ਹੁ।
ਨ਼ਹਯ ਼ਿੱ ਚ ਣ ਦ ਸਰਈ ਨਿੰ ੀਟਾਂ ਦਾਆਯ ਏੰ ਟਯੂਰ ਏਤ ਜਾਂਦ ਹੁ। ਼ਜਹਨਾਂ ਉਯ ਰੂ ੜ੍ ਅਨਾਸਯ ਪਰਡ ਸਟਪ ਦ
ਤੁਨਤ ਏਤ ਹੂਈ ਹੁ। ਹੜ੍ਹ ਦਯਨ ਹੰ ਭ ਹਰਤ ਼ਿੱ ਚ ਼ਏਸੀ ਼ਏਸਭ ਦ ਟਨਾਂ ਿਯਨ ਿੀਰੀ ਨ਼ਹਯ ਼ਿੱ ਚ ਣ ਦ
ਸਰਈ ਫੰ ਦ ਏਤ ਜ ਸਏਦ ਹੁ। ਏੰ ਢ ਨ਼ਹਯ ਸਟੀਜ-1 ਦ ਆਯ.ਡ. 0 ਤੋਂ 59.500 ਼ਏਰੂ ਭਟਯ ਤੱ ਏ ਦ ਦੀਐ-ਬਰ ਅਤੀ
ਯੱ ਐ-ਯੱ ਐਿ ਦੀ ਏੰ ਭਾਂ ਦ ਿੰ ਡ ਇਸ ਭੰ ਡਰ ਅਧਨ ਆਉਂਦੀ ਉ ਭੰ ਡਰ ਦਫਤਯਾਂ ਼ਿੱ ਚ ਹੀਠ ਼ਰਐੀ ਅਨਾਸਯ ਹੁ ਜ:ਰੜ੍

ਏੰ ਢ ਨ਼ਹਯ ਸਟੀਜ-1 ਦ

ਨੰ:

ਆਯ.ਡ. ਦ ਿੀਯਿ

1.

0

ਤੋਂ

15.000

਼ਏਰੂ ਭਟਯ

2.

15.000

ਤੋਂ

30.000

਼ਏਰੂ ਭਟਯ
3.

30.000

44.800
਼ਏਰੂ ਭਟਯ

ਅ਼ਧਏਯ/ਏਯਭਚਯ ਦ ਨਭ

ਉ ਭੰ ਡਰ ਅਫਸਯ, ਿਹ

ਿਰ ਜ਼ਤੰ ਦਯ ਜਤ ਼ਸੰ  ਸੁਣ,

ਨ਼ਹਯ ਼ਿਸਥਯ ਼ਸਿਰ ਉ

ੈੱਸ.ਡ..

ਭੰ ਡਰ ਨੰ: 2, ਤਰਿੜ੍।

ਿਰ ਬਾ਼ੰ ਦਯ ਼ਸੰ  ਫਜਿ, .ਈ.

+91-96460-65677

ਉ ਭੰ ਡਰ ਅਫਸਯ, ਡਿੰ 

ਿਰ ਰਿਰਤ ਼ਸੰ , ੈੱਸ.ਡ..

+91-78885-13102

ਭਾਏੀਯਆਂ।

ਿਰ ਬਾ਼ੰ ਦਯ ਼ਸੰ  ਫਜਿ, ਜੀ.ਈ.

+91-96460-65677

ਉ ਭੰ ਡਰ ਅਫਸਯ, ਿਹ

ਿਰ ਏਾਰ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ , ੈੱਸ.ਡ..

+91-95010-07301

ਭੰ ਡਰ ਨੰ: 1, ਹਾ਼ਿਆਯਾਯ।

ਿਰ ਹਯਭਨਰਤ ਼ਸੰ , ਜੀ.ਈ.

+91-98147-77944

ਸਹਇਏ

ਿਰ ਼ਿਏਸ ਸੂਭਨ, ੈੱਸ.ਡ..

+91-76967-01969

ਿਰ ਹਯਭਨਰਤ ਼ਸੰ , ਜੀ.ਈ.

+91-98147-77944

ਐੂਜ ਉ ਭੰ ਡਰ ਨੰਫਯ 1,
ਤੋਂ

44.800

਼ਏਰੂ ਭਟਯ

4.

ਦਫਤਯ ਦ ਨਭ

ਪੂਨ ਨੰਫਯ
+91-94178-94235

ਨ਼ਹਯ ਼ਿਸਥਯ ਼ਸਿਰ ਉ

ਤੋਂ

59.500

ਇੰ ਜਨਅਯ

਼ਡਜਇਨ
(ਿ),

ਏੰ ਢ

ਨ਼ਹਯ ਹਰਏ, ਹਾ਼ਿਆਯਾਯ
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ਸਰ 2021 ਦਯਨ ਆਉਣ ਿਰੀ ਸੰ ਬਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਫੰ ਧ ਼ਸਹਤ ਼ਿਬ ਦ ਏਿਨ
ਰਨ
1

਼ਜਰਹੀ ਦ ਨਭ

ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

2

ਨਡਰ ਅਪਸਯ ਦ ਨਭ

ਡ. ਦ਼ਿੰ ਦਯਰ ਼ਸੰ 

3

ਨਡਰ ਅਪਸਯ ਦ ਪੂਨ ਨੰਫਯ

9872432305

4

ਈ-ਭੀਰ

nvbdcp.hsp1@gmail.com
idsp_hsr@yahoo.co.in

5

਼ਜਰਹ ੱ ਧਯ ਏੰ ਟਯੂਰ ਯਿਭ ਦ ਪੂਨ ਨੰਫਯ

01882252170

6

਼ਜਰਹੀ ਦ ਆਯੁ਼ਡ਼ਯਸੋਂਸ ਟਭਾਂ ਦ ਼ਣਤ

47

7

਼ਜਰਹੀ ਦਆਂ ਭੂਫਇਰਟਭਾਂ ਦ ਼ਣਤ

47

8

ਸੰ ਬ਼ਿਤ ਹੜ੍ਹ ਰਬ਼ਿਤ ਼ੰ ਡ ਦੀ ਨਭ ਅਤੀ ਆਫਦ

ਨੱਥਹੁ।

9

਼ਜਰਹੀ ਼ਿੱ ਚ ਰੰਣ ਿਰੀ ਦ਼ਯਆਿ ਦੀ ਨਭ

ਨਏਿ ਨੱਥ ਹੁ।

10

਼ਿਿੀਸ ਏਥਨ

ਏੂਈ ਨਹ।
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ਦਪਤਯ ਡਸਿਰ ਸਯਜਨ, ਹੁਡਸ਼ਆਯੁਯ
ਡਜਰਹਾ ਪਰੱਡ ਕੰ ਟਨਜੈਂਸੀ ਰਾਨ ਸਾਰ-2021

ਸਰ 2021 ਦਯਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਸਭ ਰਈ ਇਸ ਦਪਤਯ ਿਰੋਂ ਏਤ ਈ ਼ਤਆਯ ਹੀਠ ਅਨਾਸਯ ਹੁ:
1.ਪਰੱਡ ਕੰ ਟਯਰ ਯੂਭਾਂ ਸੰ ਫੰ ਧੀ
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦ ਸ਼ਥਤ ਨਿੰ ਭਾੱ ਐ ਯੱ ਐਦੀ ਹੂ ਹੜ੍ਹ ਰਬ਼ਿਤ ਰੂ ਏਾਂ ਨਿੰ ਡਏਟਯ ਸਹਇਤ ਭਾਹੱਈਆ ਏਯਿਉਣ ਰਈ
਼ਜਰਹ ੱ ਧਯ ਦ ਪਰੱਡ ਏੰ ਟਯੂਰ ਯਿਭ ਇਸ ਦਪਤਯ ਼ਿਐੀ ਸਥ਼ਤ ਏਤ ਼ਆ ਹੁ। ਇਹ ਏੰ ਟਯੂਰ ਯਿਭ ਼ਭਤ 15-6-2021 ਤੋਂ
30-09-2021 ਤੱ ਏ ਏੰ ਭ ਏਯੀ। ਇਸ ਏੰ ਟਯੂਰ ਦ ਨੰਫਯ 01882-252170 ਹੁ। ਇਸ ਦਪਤਯ ਦੀ ਼ਜਰਹ ਡਭਰੂ਼ਜਸਟ
ਇਸ ਏੰ ਟਯੂਰ ਯਿਭ ਦੀ ਨਡਰ ਅਪਸਯ ਹਨ। ਇਸ ਏੰ ਟਯੂਰ ਯਿਭ ਼ਿਚ ਦਯਜ-3 ਏਯਭਚਯਆਂ ਦ ਼ਡਊਟ 24 ੰ ਟੀ ਿਸਤੀ ਰਈ
ਈਹੁ।
2. ਭਡੀਕਰ ਟੀਭਾਂ ਸੰ ਫੰ ਧੀ
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦ ਸ਼ਥਤ ਨਰ ਼ਨਟਣ ਰਈ ਼ਜਰਹੀ ਬਯ ਼ਿਚ 58 ਭੁਡਏਰ ਟਭਾਂ ਦ ਠਨ ਏਤ ਼ਆ ਹੁ। ਇਹ
ਭੁਡਏਰ ਟਭਾਂ 24 ੰ ਟੀ ਼ਡਊਟ ਤੀ ਤਇਨਤ ਯ਼ਹਣਆਂ ਅਤੀ ਼ਏਸੀ ਤਯਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਸੰ ਏਟ ਹਰਤ ਼ਿਚ ਰਬ਼ਿਤ ਇਰਏੀ ਼ਿੱ ਚ
ਰੂ ੜ੍ਦਆਂ ਼ਸਹਤ ਸੀਿਿਾਂ ਰਦਨ ਏਯਨਆਂ।
ਹਯ ਭੁਡਏਰ ਟਭ ਼ਿਚ ਇੱ ਏ ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ ਅਤੀ ਹੂਯ ਼ਸੱ ਼ਐਆ ਰਤ ੁਯ ਭੁਡਏਰ ਸਟਪ ਼ਡਊਟ ਤੀ
ਰਇਆ ਼ਆ ਹੁ। ਼ਜਨਹਾਂ ਨਿੰ ਆਣੀ ਼ਏੱ ਤੀ ਼ਿੱ ਚ ਿਯ ਼ਸਐਰਈ ਰਤ ਹੁ। ਭੁਡਏਰ ਟਭਾਂਦ ਸਿਚ ਨਰ ਨੱਥ ਏਤ ਜਾਂਦਹੁ।
3. ਗੰ ਬੀਯ ਭਯੀਜਾਂ ਨੂੰ ਭਡੀਕਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ਿਫੰਧ ਫਾਯ
਼ਜਰਹ ੱ ਧਯ ਦੀ ਼ਸਿਰ ਹਸਰਰ ਼ਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਰ ਰਬ਼ਿਤ ਭਯਜਾਂ ਨਿੰ ਸਹਇਤ ਦੀਣ ਰਈ ਇੱ ਏ
਼ਯਿੁਿਨ ਏੰ ਟਯੂਰ ਯਿਭ ਫਣਇਆ ਼ਆ ਹੁ। ਇਸ ਼ਿੱ ਚ ਆ ਭਯਜਾਂ ਦ ਿੱ ਐਯ ਯ਼ਜਸਟਰੀਿਨ ਦ ਰਫੰਧ ਏਤ ਼ਆ ਹੁ।
ਭਯਜੈਂਸ ਭਯਜਾਂ ਿਸਤੀ 50 ਼ਫਸਤ਼ਯਆਂ ਦ ਿੱ ਐਯ ਰਫੰਧ ਹੁ।
ਭਯਜ ਼ਜਆਦ ਹੂਣ ਦ ਸਿਯਤ ਼ਿਚ ਇਨਹਾਂ ਨਿੰ ਰਈਿੀਟ ਨਯ਼ਸੰ  ਹੂਭਾਂ ਼ਿਚ ਿ ਼ਿਪਟ ਏਤੀ ਜ ਸਏਦੀ ਹਨ
। ਨ .ਜ .ਜ ਨਰ ਿਯ ਤਰਭੀਰ ਯੱ ਼ਐਆ ਜ ਼ਯਹ ਹੁ ਤਾਂ ਜੂ ਰੂ ੜ੍ ੁਣ ਤੀ ਉਨਹਾਂ ਸੋਂ ਹਯ ਤਯਹਾਂ ਦ ਸਹਇਤ ਰਈ ਜ ਸਏੀ।
ਭਯਜੈਂਸ ਼ਏੱ ਟ 24 ੰ ਟੀ ਼ਤਆਯ ਯੱ ਐਣ ਿਸਤੀ ਹਦਇਤਾਂ ਼ਦੱ ਤਆਂ ਈਆਂ ਹਨ।
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ਭਯਜਾਂ ਨਿੰ ਭੁਡਏਰ ਸਹਇਤ ਦੀਣ ਿਸਤੀ ਇੱ ਏ ਏਭੀਟ ਦ ਠਨ ਏਤ ਼ਆ ਹੁ। ਇਸ ਏਭੀਟ ਼ਿਚ ਹਯ
ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਭ਼ਹਯ ਡਏਟਯ ਅਤੀ ੁਯ ਭੁਡਏਰ ਸਟਪ ਨਿੰ ਿ਼ਭਰ ਏਤ ਼ਆ ਹੁ। ਇਹ ਏਭੀਟ ਸਿੀਯੀ ਿਭ ਆਣੀ ਭੁਫਯਾਂ ਨਰ
ਭਯਜਾਂ ਦੀ ਇਰਜ ਫਯੀ ਼ਿਚਯ-ਿਟਾਂਦਯ ਏਯੀ। ਇਸ ਏਭੀਟ ਦੀ ਚੀਅਯਭੁਨ ਸਨਅਯ ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ ਇੰ ਚ: ਼ਸਿਰ
ਹਸਤਰ ਫਣ  ਹਨ। ਼ਜਰਹੀ ਬਯ ਦੀ ਸਭਿਹ ਸਨਅਯ ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯਾਂ ਨਿੰ ਹਦਇਤ ਏਤ ਈ ਹੁ ਼ਏ ਸੰ ਬਿ ਹੜ੍ਹ ਦੀ
ਸਜਨ ਦਯਨ ਸਯੀ ਹ ਼ਸਹਤ ਏੇਂਦਯ ਼ਿੱ ਚ ਰੂ ੜ੍ਦਆ ਦਿਈਆ ਦ ਸਟਏ ਯਐਿ ਯੱ ਼ਐਆ ਜਿੀ।
ਇਸੀ ਤਯਹਾਂ ਹ ਼ਜਰਹੀ ਼ਿੱ ਚ ੈਂਦਆਂ ਼ਸਹਤ ਸੰ ਸਥਿਾਂ ਼ਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਰ ਰਬ਼ਿਤ ਹੂ ੰ ਬਯ ਭਯਜਾਂ ਨਿੰ
ਭੁਡਏਰ ਸਹਇਤ ਦੀਣ ਰਈ ਿਯੀ ਰਫੰਧ ਏਤੀ  ਹਨ । ਸਫੰ ਧਤ ਯ ਼ਿਚ ੈਂਦੀ ਨ .ਜ .ਜ ਨਰ ਿਯ ਤਰਭੀਰ ਯੱ ਼ਐਆ
ਜ ਼ਯਹ ਹੁ ਤਾਂ ਜੂ ਰੂ ੜ੍ ੁਣ ਤੀ ਉਨਾਂ ਸੂ ਹਯ ਸੰ ਬਿ ਸਹਇਤ ਰਤ ਏਤ ਜ ਸਏੀ।
4. ਫੂਰੈਂਸ ਸਿਾਿਾਂ ਸਫੰ ਧੀ
ਂ ਿਰੈਂਸ ੱ ਡਆਂ ਉਰਬਦ ਹਨ।
਼ਜਰਹੀ ਬਯ ਦੀ ਸਯੀ ਼ਸਿਰ ਹਸਤਰਾਂ ਅਤੀ ਰਇਭਯ ਹੁਰਥ ਸੁਟਯਾਂ ਼ਿਚ ਫ
ਂ ਿਰੈਂਸ ਸੀਿਿਾਂ ਅਤੀ ਸਭਜ ਸੀਿਏ ਸੰ ਸਥਿਾਂ ਦੀ ਟੁਰਪੂਨ ਨੰਫਯਾਂ ਦ ਼ਰਸਟ ਨਰ ਨੱਥ ਹੁ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਿ 108 ਫ
5. ੀਣ ਿਾਰਾ ਸਾਪ ਾਣੀ ਭੁਹੱਈਆ ਕਯਾਉਣ ਰਈ ਿਫੰਧਾਂ ਫਾਯ
ਰੂ ਏਾਂ ਨਿੰ ਣ ਿਰ ਸਪ ਣ ਭਾਹੱਈਆ ਏਯਉਣ ਿਸਤੀ ਇਸ ਦਪਤਯ ਿਰੋਂ ਏਰੂ ਯਨ ਦਆਂ ੂਰਆਂ ਅਤੀ
਼ਊਯਿੁਰ ਼ਰਏਊਡ ਦ ਰਫੰਧ ਏਤ ਜਿੀ ਤਾਂ ਜੂ ਣ ਿਰੀ ਣ ਦ ਏਰੂ ਯਨੇਿਨ ਮਏਨ ਫਣਈ ਜ ਸਏੀ।਼ਜ਼ਰਹੀ ਬਯ ਦਆਂ
ਨਯ ਏੌਂ ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਏਯਜ ਸਧਏ ਅਪਸਯਾਂ, ਏਯਜਏਯ ਇੰ ਜਨਅਯ, ੰ ਜਫ ਿਟਯ ਸਰਈ ਅਤੀ ਸਿਯੀਜ, ਏਯਜਏਯ
ਇੰ ਜਨਅਯ ਜਨ ਼ਸਹਤ (ੇਂਡਿ ਜਰ ਸਰਈ) ਨਿੰ ਹਦਇਤਾਂ ਏਤਆਂ ਈਆਂ ਹਨ ਼ਏ ਫਯਸਤ ਦੀ ਭਸਭ ਦਯਨ ਣ ਦ
ਏਰੂ ਯਨੇਿਨ ਮਏਨ ਫਣਈ ਜਿੀ ਤਾਂ ਜੂ ਰੂ ਏਾਂ ਨਿੰ ਣ ਿਰ ਸਪ ਅਤੀ ਿਾੱ ਧ ਣ ਭਾਹੱਈਆ ਏਯਿਇਆ ਜ ਸਏੀ। ਨਯ ਏੌਂ ਸਰਾਂ
ਦੀ ਸਯੀ ਏਯਜ ਸਧਏ ਅਪਸਯਾਂ ਨਿੰ ਅਿੁਏਾਿਨ ਸੈਂਟਯਾਂ ਤੀ ਰੂ ੜ੍ ੁਣ ਤੀ ਿਾੱ ਧ ਣ ਦ ਸਰਈ ਭਾਹੱਈਆ ਏਯਿਉਣ ਿਸਤੀ
ਹਦਇਤਾਂ ਜਯ ਏਤਆਂ ਈਆਂ ਹਨ।

6. ਸਪਾਈ ਿਫੰਧਾਂ ਫਾਯ
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਼ਜ਼ਰਹੀ ਬਯ ਦੀ ੇਂਡਿ ਐੀਤਯਾਂ ਼ਿੱ ਚ ਸਪਈ ਫਯੀ ਸਯੀ ਸਨਅਯ ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯਾਂ ਨਿੰ ਼ਨਯਦੀਿ ਼ਦੱ ਤੀ 
ਹਨ। ਸੰ ਫੰ ਧਤ ਫਰਏ ਼ਿਏਸ ਤੀ ੰ ਚਇਤ ਅਪਸਯ, ਸਯੰ ਚਾਂ-ੰ ਚਾਂ ਨਰ ਤਰਭੀਰ ਏਯਏੀ ੰ ਦੀ ਣ ਅਤੀ ਏਿੜ੍ੀ-ਏਯਏਟ ਦ
ਸਹ ਼ਨਟਯ ਏਤ ਜਿੀ ਤਾਂ ਜੂ ਫਯਸਤ ਦੀ ਭਸਭ ਼ਿੱ ਚ ਭੱ ਐਆਂ ਅਤੀ ਭੱ ਛਯਾਂ ਦ ੁਦਿਯ ਯੂਏ ਏੀ ਼ਫਭਯਆਂ ਪੁਰਣ ਤੋਂ
ਂ ਸੁਨਟੀਿਨ ਏਭੀਟਆਂ ਦ ਭਦਦ ਨਰ ਸਪਈ ਦੀ ਰਫੰਧ ਏਤੀ ਜਣੀ।ਿ਼ਹਯ ਐੀਤਯਾਂ
ਫ਼ਚਆ ਜ ਸਏੀ। ਼ੰ ਡਾਂ ਼ਿੱ ਚ ਹੁਰਥ ਡ
਼ਿੱ ਚ ਸਪਈ ਰਫੰਧਾਂ ਨਿੰ ਼ਧਆਨ ਼ਿੱ ਚ ਯੱ ਐ਼ਦਆਂ ਸਯੀ ਨਯ ਏੌਂ ਸਰਾਂ ਦੀ ਏਯਜ ਸਧਏ ਅਪਸਯਾਂ ਨਿੰ ਫਯਸਤ ਦੀ ਭਸਭ ਦਯਨ
਼ਿਿੀਿ ਸਪਈ ਯੱ ਐਣ ਰਈ ਼ਰ਼ਐਆ ਼ਆ ਹੁ ਤਾਂ ਼ਏ ਐੜ੍ੀ ਣ ਅਤੀ ੰ ਦ ਦ ਸਹ ਼ਨਟਯ ਏਤ ਜ ਸਏੀ ਤਾਂ ਜੂ
ਭੱ ਐਆਂ, ਭੱ ਛਯਾਂ ਤੋਂ ਹੂਣ ਿਰਆਂ ਼ਫਭਯਆਂ ਨਿੰ ਯੂ਼ਏਆ ਜ ਸਏੀ।

ਦਪਤਯ ਡਸਿਰ ਸਯਜਨ, ਹੁਡਸ਼ਆਯੁਯ
1.

ਦਪਤਯ ਦ ਰੂ ਏੀਿਨ (ਜਰੰਧਯ ਯੂਡ)

਼ਸਿਰ ਸਯਜਨ ਦਫਤਯ, ਹਾ਼ਿਆਯਾਯ।

2.

ਦਪਤਯ ਦੀ ਭਾਐ ਦ ਨਭ

ਡ: ਯਣਜਤ ਼ਸੰ  ੂਹਤ (਼ਸਿਰ ਸਯਜਨ)
ਟੁਰਪੂਨ ਨੰਫਯ ਦਪਤਯ 01882-252170

3.

ਭੂਫਇਰ: 94174-97927
ਨਡਰ ਅਪਸਯ

ਡ. ਦ਼ਿੰ ਦਯਰ ਼ਸੰ 
ਭੂਫਇਰ 9872432305

4.

ਏਯਭਚਯਆਂ ਦ ਼ਣਤ

ਸਾਯਇਟੇਂਡਟ
ੈਂ
ਸਨਅਯ ਸਹਇਏ
ਜਿਨਅਯ ਸਹਇਏ
ਏਰਯਏ
ਸਟੁਨ

5

ਤਏਨਏ ਼ਿੰ 

ਭ.ਈ.ਭ.਼ਿੰ 
ਚਪ ਪਯਭ਼ਸਸਟ
ਦਯਜ ਚਯ
ਭ..ਹ.ਸ
ਸੁਨੇਟਯ ਸਾਯਿਈਜ਼ਯ
ਸਿਸਥਸਹਇਏ

ਸਭਾਜ ਸਿੀ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਫੂਰੈਂਸਾਂ ਦ ਟਰੀਪਨ ਨੰਫਯ
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1.

ਬਈ ਨਈਆ ਚੁਯਟੀਫਰ ਹਸਤਰ

01882-229547

2.

ਜੁ ਭਤ ਼ਚੰ ਤਾਯਨ ਟਯੱ ਸਟ ਹਾ਼ਿਆਯਾਯ

01882-224110,231073

3.

ਬ਼ਆ ਤਯ ਹਸਤਰ ਹਾ਼ਿਆਯਾਯ

01882-225519

4.

ਯੁਡ ਏਯਸ ਸਾਸਇਟ ਹਾ਼ਿਆਯਾਯ

01882-221071

5.

ਯੂਟਯ ਏਰੱਫ ਹਾ਼ਿਆਯਾਯ

01882-222725,223532,
220402

6.

ਯਭ ਚ਼ਯਤਯ ਭਨਸ ਰਚਯ ਭੰ ਡਰ

01882-221973

ਹੜਹ ਸੰ ਕਟ ਸਭੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਯਨ ਿਾਰ ਸਿ ਸਿੀ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ ਫਾਯ
1.

ਬਈ ਨਈਆ ਚੁਯਟੀਫਰ ਹਸਤਰ

01882-229547

2.

ਜੁ ਭਤ ਼ਚੰ ਤਾਯਨ ਟਯੱ ਸਟ ਹਾ਼ਿਆਯਾਯ

01882-224110,231073

3.

ਬ਼ਆ ਤਯ ਹਸਤਰ ਹਾ਼ਿਆਯਾਯ

01882-225519

4.

ਯੁਡ ਏਯਸ ਸਾਸਇਟ ਹਾ਼ਿਆਯਾਯ

01882-221071

5.

ਯੂਟਯ ਏਰੱਫ ਹਾ਼ਿਆਯਾਯ

01882-222725,223532,220402

6.

ਯਭ ਚ਼ਯਤਯ ਭਨਸ ਰਚਯ ਭੰ ਡਰ

01882-221973

7.

ਂ  ਏਾਯੱਿਨ ਏਭੀਟ ਹਾ਼ਿਆਯਾਯ
ਿਰ ਅਿਿਨ ਼ਤਿੜ੍, ਆਰ ਇੰ ਡਆ ਟ

8.

ਡ. ਧਯਿਯ ਏਿਯ ਚੀਅਯਭੁਨ ਆਰ ਇੰ ਡਆ ਭੁਡਏਰ ਸੂਸਇਟ ਯਾਂ ੀਟ ਹਾ਼ਿਆਯਾਯ

9.

ਫਤ ਬਰਈ ਏਭੀਟ, ਫਣੀਿਰ, ਫਰਏ ੜ੍ਿੰ ਏਯ

10.

ਟਊਨ ਿੁਰਪੀਅਯ ਏਭੀਟ, ਹ਼ਯਆਣ

11.

ਿਹਦ ਬਤ ਼ਸੰ  ਸੂਯਟਸ ਏਰੱਫ ੜ੍ਹਦਿਰ

12.

ਯਭ ਰਰ ਏਭੀਟ ੜ੍ਹਦਿਰ

13.

ਿੂਿਰ ਿੁਰਪੀਅਯ ਏਭੀਟ ੜ੍ਹਦਿਰ

14.

ਸਭਜ ਸਾਧਯ ਸਬ ੜ੍ਹਦਿਰ

15.

ਾਯਦੀਿ ਸੂਯਟਸ ਏਰੱਫ ੜ੍ਹਦਿਰ

16.

ਿਹਦ ਬਤ ਼ਸੰ  ਏਯਾਂਤਏਯ ਯਟ ਸਬ, ਬਰੂ ਟਆ, ਫਰਏ ਬਿੰ 

17.

ਰਇਨਜ਼ ਏਰੱਫ ਟਾਂਡ

18.

ਯੂਟਯ ਏਰੱਫ ਟਾਂਡ

19.

ਤਯਏਿਰ ਸਾਸਇਟ ਟਾਂਡ

20.

ਿਹਦ ਬਟ ਼ਸੰ  ਏਰੱਫ ਫਾੱ ਡਿੜ੍

21.

ਯ਼ਿਦਸ ਏਰੱਫ ਨਐਿਹ (ਫਰਏ ਫਾੱ ਡਿੜ੍)

01886-250033
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ਡਜਰਹਾ ਹੁਡਸਆਯੁਯ ਦ ਿਾਈਿਟ ਹਸਤਾਰ ਅਤ ਨਯਡਸੰ ਗ ਹਭ ਦੀ ਡਰਸਟ

ਰੜੀ

ਿਾਈਿਟ ਹਸਤਾਰ ਅਤ ਨਯਡਸੰ ਗ ਹਭ ਦਾ ਨਾਭ

ਪਨ ਨੰਫਯ

1.

ਸਸ ਨਯ਼ਸੰ  ਹੂਭ ਉਨ ਯੂਡ ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

225800

3.

ਸੁਟ. ਜੂਸਪ ਹਸਤਰ ਯਭ ਏਰੂ ਨ ਏੁ

223492

4.

ੂਇਰ ਨਯ਼ਸੰ  ਹੂਭ ਭਡਰ ਟਊਨ

222882

5.

ਨੰਦ ਨਯ਼ਸੰ  ਹੂਭ ਭਡਰ ਟਊਨ

222638

6.

ਚਧਯ ਨਯ਼ਸੰ  ਹੂਭ ਰੀਭੜ੍ਹ ਭਹਾੱ ਰ

233533/9417197555

7.

ਧਭ ਨਯ਼ਸੰ  ਹੂਭ

250561

8.

ਅਹਿਜ ਼ਚਰਡਯਨ ਹਸਤਰ ਭਰ ਯੂਡ

236632

9.

ਫਸਰ ਨਯ਼ਸੰ  ਹੂਭ ਭਰ ਯੂਡ

224588

10.

ਫੱ ਸ ਅੱ ਐ ਦ ਹਸਤਰ ਅਯੂੜ੍ ਏੰ ਰੁ ਏਸ

243402

11.

ਫੱ ਰ ਹਸਤਰ ਭਡਰ ਟਊਨ

226371

12.

ਬਯਜ ਨਯ਼ਸੰ  ਹੂਭ ਜਰੰਧਯ ਯੂਡ, ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

251667

13.

ਦ ਨਯ਼ਸੰ  ਹੂਭ ਟੁਯ ਨਯ

14.

ਾਰਟ ਨਯ਼ਸੰ  ਹੂਭ ਹਯ ਏਰੂ ਨ

252520,253420,252220
(R)
221316

15.

ਏਾਭਯ ਹਸਤਰ ਿਰਭਯ ਨਯ

220092

16.

ਏਰਆ ਨਯ਼ਸੰ  ਹੂਭ ਯੀਰਿੀ ਸਟੀਸਨ ਯੂਡ

222138

17.

ਏੀ.ਏੀ ਨਯ਼ਸੰ  ਹੂਭ ਫੱ ਸ ਐਿਜਿ

221057

18.

ਏੰ ਿਯ ਹਸਤਰ ਪ਼ਤਹੜ੍ਹ ਯੂਡ

225596

19.

ਭਡਯਨ ਹਸਤਰ ਸਿਤੁਹਯ ਯੂਡ

234868

20.

ਏ਼ਰ ਹਸਤਰ ਸਿਤੁਹਯ ਯੂਡ

223430

21.

ਅਯਿਰ ਨਯ਼ਸੰ  ਹੂਭ ਸਾਤੁਹਯ ਯੂਡ

220578

22.

਼ਨਊ ਸੁਣ ਹਸਤਰ ਪ਼ਤਹੜ੍ਹ ਯੂਡ

227339

23.

ਭੂਦ ਨਯ਼ਸੰ  ਹੂਭ ਨੇੜ੍ੀ ਰਬਤ ਚਏ

220935

24.

਼ਸੰ ਰ ਼ਚਰਡਯਨ ਹਸਤਰ ਪਿੜ੍ ਯੂਡ

221038

25.

ਸੁਣ ਹਸਤਰ ਭਡਰ ਟਊਨ

242020,243020

ਨੰ
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26.

ਾਯੀਿਰ ਹਸਤਰ ਅਸਰਭਫਦ

235035

27.

ਧਭ ਹਸਤਰ ਅਤੀ ਨਯ਼ਸੰ  ਹੂਭ

253561

28.

ਫਰ਼ਏਰਸਨ ਹਸਤਰ ਼ਏਰਸਨ ਨਯ

222220

29.

ਯ਼ਿੰ ਦਯ ਨਯ਼ਸੰ  ਹੂਭ

30.

ਚਇਰਡ ਏੀਅਯ ਹਸਤਰ

228933

31.

ਏੀ.ਡ.ਭ ਹਸਤਰ ਟਡ ਫਈਸ

9814345701

32.

ਨਯਦ ਹਸਤਰ ਪ਼ਤਹੜ੍ਹ ਯੂਡ

9417517717

33.

ਆਯ.ਆਯ.ਭ ਸੁਟਯਰ ਹਸਤਰ

34.

਼ਸਿਭ ਹਸਤਰ ਪਿੜ੍ ਯੂਡ ਹਾ਼ਸਆਯਾਯ

8146680265

35.

ਆਈ.ਿ.ਫਈ. ਹਸਤਰ ਯਭ ਏਰੂ ਨ ਏੁ

9988004977

ਿਾਈਿਟ ਹਸਤਾਰ ਅਤ ਨਯਡਸੰ ਗ ਹਭ ਸਫ ਡਿੀਜਨ ਭੁਕਯੀਆ
36.

ਸ..ਨ ਚੁਯਟੀਫਰ ਹਸਤਰ ਨੇੜ੍ੀ ਸਾ਼ਯੰ ਦਯ

244717,247437

ੁਟਯੂਰ ੰ 
37.

ਏਯਤਯ ਭੁਭੂਯਅਰ ਹਸਤਰ, ਼ਏਰਹ ਯੂਡ

ਡ. ਸਾ਼ਯੰ ਦਯ ਏਾਭਯ

244443

38.

ਤਭ ਅੱ ਐ ਦ ਹਸਤਰ, ਼ਏਰਹ ਯੂਡ

ਡ. ਅਸਿਨ ਤਭ

244333,244555

39.

ਡ. ਏਭਰਜਤ ਭਨਯੂ ਹਸਤਰ ਼ਏਰ ਯੂਡ

ਡ. ਏਭਰਜਤ

244684

਼ਸੰ 
40..

ਯਣ ਹਸਤਰ ਨੇੜ੍ੀ ਫੱ ਸ ਸਟੁਡ

ਡ. ਼ਆਨ ਚੰ ਦ
ਯਣ

36.
37.

38.

ਸ਼ਹਰ ਹਸਤਰ ਼ਨਊ ਏਰੂ ਨ

ਡ. ਸਾਸਰ

244330
244311, 244212 (R)

ਸ਼ਹਰ
ਨ਼ਯੰ ਦਯ ਹਸਤਰ ਼ਨਊ ਏਰੂ ਨNarindera

ਡ. ਨ਼ਯੰ ਦਯ

Hospital New Colony

ਭਹਜਨ

ਡ. ਏ਼ਰ ਹਸਤਰ ਨਸੁ਼ਹਯ ਯੂਡ ( ਾਯਦੀਿਾਯ

ਡ. ਸਾਸਰ ਏ਼ਰ

244214

244130

ਭਹਾੱ ਰ)
39.

ਸੁਨ ਹੱ ਡਆ ਅਤੀ ਜੂੜ੍ ਦ ਹਸਤਰ, ਼ਏੱ ਚਆ ਯੂਡ

ਡ.ਸੁਣ

244824,244826

40.

ਯੰ ਧਿ ਚਭੜ੍ ਦ ਹਸਤਰ, ਨਸੁ਼ਹਯ ਯੂਡ, ਯੰ ਧਿ

ਡ. ਫ.ਸ.ਯੰ ਧਿ

248630

ਏਰੂ ਨ
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41.

ਸੰ ਜਿਨ ਹਸਤਰ ਨੇੜ੍ੀ .ਸ. ਸਨ.ਸੁਏੰ. ਸਏਿਰ

ਡ. ਯੰ ਜਿ ਬੰ ੂਤਯ

42.

ਡ. ਦ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ  ਹਸਤਰ ਜ.ਟ ਯੂਡ ਹਜਾਯ

ਡ. ਦ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

43.

ਡੂਯ ਹਸਤਰ ਨੇੜ੍ੀ .ਸ ਸਨ.ਸੁਏੰ. ਸਏਿਰ

ਡ. ਨਿਨ ਡੂਯ

98144-33931

44.

ਡ. ਚਧਯ ਹਸਤਰ ਨਾਸੁ਼ਹਯ ਯੂਡ

ਡ. ਯਭਜਤ

244334

ਚੂਧਯ

75

249343
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ਟਫਰ ੀ.ਆਈ.ੀ ਡਡਜ਼ਾਸਟਯ ਭਨੇਜਭੈਂਟ (ਪਰੱਡ) 2021-22
ਡਜ਼ਰਹਾ ਹੁਡਸ਼ਆਯੁਯ ਿਪਾਈਰ
ਡਜ਼ਰਹ ਦੀ ਆਫਾਦੀ ਹੁਡਸ਼ਆਯੁਯ- 1687798
ਫਾ਼ਨਆਦ ਢਚ

਼ਣਤ

਼ਜ਼ਰਹ

01

ਸਫ ਼ਡਿਜ਼ਨਾਂ/ ਤ਼ਹਸਰਾਂ

04

ਭਰਆ ਫਰਏ

09

਼ਜ਼ਰਹ ਹਸਤਰ

01

ਉ ਭੰ ਡਰ ਹਸਤਰ

03

ਚਸ ਦ

28

ਸਚਸ ਦ

12

ਉ ਏੇਂਦਯ

244

਼ੰ ਡ

1478

ਡਜਰਹਾ ਹੁਡਸ਼ਆਯੁਯ ਦਾ ਨਾਭ
2021-22
ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਰ ੜ
ਰੜ੍ ਨੰਫਯ

ਆਈਟਭ ਦ ਨਭ

ਭਤਯ ਰੂ ੜ੍ੀਂਦ ਹੁ

1

ਟੁਫਰੀ ਟ ਏਰੂ ਯਨ

2

ਸਯੀਅ ੰ  (ਨੈਸੁਏ)

0

3

ਸਯੀਅ ੰ  (ਸ਼ਟ)

0

4

ਪ਼ੰ  ਭਸਨ

0

5

ਭੁਰਥਅਨ 25% ਡਫਰਮਿਡ

6

ਇਯੀਥਰਭ 2%

7

BTI (AS)

30. ਼ਏਰੂ ਰਭ

8

BTI (WP)

30. ਰਟਯ

9

ਹੂਯ ਏਟਨਸਏ ਅਤੀ ਰਯਿਸਈਡਸ (ਟੀਭੀਪਸ)

5,00,000

75 ਼ਏਰੂ ਰਭ
50 LTR

77

0

ਡਜਰਹਾ ਹੁਡਸ਼ਆਯੁਯ ਦਾ ਨਾਭ
2021-22
ਪੰ ਡਾਂ ਦੀ ਰ ੜ
ਰੜ੍ ਨੰ
1

ਆਈਟਭ ਦ ਨਭ

ਰੂ ੜ੍ੀਂਦ ਪੰ ਡ (ਯਾ)

ਸਯੀਅ ਉਜਯਤ (ਆਈਆਈਆਯਸ/ਪੂਏਰ ਸਯੀਅ

1,00,000/-

ਰਈ)
2

਼ਭੱ ਟ ਦ ਤੀਰ/ ਡਜ਼ਰ ਤੀਰ (ਇਯੀਥਰਭ 2% ਨਰ

1,00,000/-

ਸੀਸ ਸਯੀਅ ਰਈ
3

ਰ (ਤਸਰਤ ਸਹਇਤ ਰਈ)

4

ਆਈਈਸ/ ਫਸਸ

50,000/-

5

ਹੂਯ (ਪ਼ੰ  ਰਈ ੁਟਯੂਰ)

50,000/-

1,00,000/-

ਏਾੱ ਰ ਭਤਯ

4,00,000/-

ਡਜਰਹਾ ਹੁਡਸ਼ਆਯੁਯ ਦਾ ਨਾਭ
ਖਤ ਿਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ: 2021-22
ਰੜ੍

ਆਈਟਭ ਦ ਨਭ

ਰੂ ੜ੍

ਨੰ
1

ਸਿਈਆਂ ਦੀ ਨਰ ਼ਡਸੂਸੀਜਰ ਸ਼ਯੰ ਜਾਂ 2, 5 ਼ਭਰਰਟਯ ਸਿਈ ਸਈਜ਼ ਨੰ. 23

2ml-5000, 5ml-5000

2

ਸਿਈਆਂ ਦੀ ਆਏਯ ਨੰ. 18

20 ਼ਭ.ਰ., 18 ਜ -500,

3

IV ਏੁਨਾਰ ਸਟਯਈਰ ਼ਸੰ ਰ ਉਮੂ 18g, 20g, 22g, ਇੰ ਜੁਏਸਨ ਿਰਿ ਐੰ ਬਾਂ ਦੀ

18 ਜ -500, 20 ਜ -500,

ਨਰ ਇੰ ਜੁਏਸਨ ੂਯਟ ਏੁ ਦੀ ਨਰ

22 ਜ -500

4

IV ਸਿਈ ਨਰ ਜਾਂਚ ਏਤ ਈ

500

5

ਸਯਜਏਰ ਦਸਤਨੇ ਼ਨਯਜਿ 6.5, 7,7.5,8

6

ਏਯੁ ਫੈਂਡੀਜ 10cm x 4mtr., 7.5 cm x 4 mtr, 15cm x 4 mtr

7

ਯੂਰਡ ਫੈਂਡੀਜ 5cmx 4mtr, 7.5cmx 4mtr, 10cmx 4mtr, 15cmx 4 ਭਟਯ

8

ਰਚਏਰੀ ਼ਚਏਣ ਿਰ ੱ ਟ ਰੁ ਨਰਨ ਭਾਪਤ ਸਟਰਚ ਨਰਟ 60% ਆਏਯ

6.5-1000, 7-1000, 7.5500, 8-1000
10cmx4mtr-300,
15cmx4mtr-300
5x4-500, 7.5x4-500,
10x4-500, 15x4-500
500

9

10cm x 4mtr
ਏਹ ਦ ਉੱਨ ਸੂਐਣ ਿਰ IP 500gm ੁਏ

500

10

਼ਚਏਣ ਿਰ ਟੀ USP ਦ ਆਏਯ 5mtrx 5cm

500

11

਼ਡਸੂਸੀਜਰ ਪੀਸ ਭਸਏ ਡਫਰ ਰੀ ਅਯਡ

10000

12

਼ਡਜਟਰ ਥਯਭਭਟਯ

500
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ਉੱਚ ਜਖਭ ਿਾਰ ਹੜਹ ਿਬਾਡਿਤ ਖਤਯ ਦਾ ਿਯਿਾ
ਡਜ਼ਰਹਾ ਹੁਡਸ਼ਆਯੁਯ। ਸਾਰ 2021-22
ਕਿਭ ਸੰ .

ਫਰਾਕ

1

ਬਿੰ 

2
ਫਾੱ ਢਫੜ੍

3
ਚੱ ਏੂਿਰ

4

ਹਜਾਯ

5

ਹਯਟ ਫਡਰ

6

ਭੰ ਡ ੰ ਧੀਯ

7
ਰਦ

ਉ ਕੇਂਦਯ
ਫੱ ਸ ਉਭਯ ਐਾਂ
ਭਾਸਤਾਯ
ਜਨੜ੍
ਢੂਰਿਹ
ਭਨਹੂਤ
ਸੀਯਏੂਿਰ
ਸ਼ਯਆਨ
ਾਯਦਸਾਯ
ਏੂਰਆਂ
ਭੰ ਝਾਯ
ਏੂਟਰ ਖਸ
ਏਰੂ ਤ
ਧਭਆਂ
ਯਏ
ਟਾਂਡ ਯਭਸਹਈ
ਫੱ ਸ ਭਯਿਪ
ਅਜੂਿਰ
ਫਾਯ
ਆਹਰੂ ਆਰ
ਪ਼ਤਹਾਯ
ਨੰਦਚਯ
ਏ਼ਡਆਨ
ਧਭਆਂ ਏਰਾਂ
਼ਦਿਰ
ਢੱ ਡੀ ਏਟਿਰ
ਯਰ
ਤਰਿੜ੍
ਐੜ੍ਏ
ਸੂਸਾਯ
ਚੱ ਏਫਭਿ
ਟੀਯਏਆਨ
ਫਾਧੂਫਯਏਤ
ਏਰੀ ਿਰ ਬਤ
ੰ ਜੂਯ
ੰ ਡੂਯ ੰ  ਼ਸੰ 
ੋਂਦਾਯ
ਸਏਯਿਰ
ਸਯਹਰ ਏਰਾਂ
ਨਡਰੂ
਼ਦਹਨ
ਫਯਭਾਯ
ਦੀਨਿਰ ਏਰਾਂ
79

ਆਫਾਦੀ
5853
5992
6082
4771
5642
8662
9055
7269
7253
7398
7646
7245
8533
8539
7379
4990
9713
5770
4877
4535
7516
5522
5109
5467
6676
6658
9672
6734
6949
7067
7403
6137
2977
4681
5073
4874
7590
7598
5317
6216
6399
5508

ਡਟੱ ਣੀ
ਿੱ ਖਯ ਡੰ ਡ ਦ ਹੜਹ ਿਬਾਡਿਤ
------ਆਫਾਦੀ
ਜੁੜਉਏਤ
ੀ ਹਈ-----ਹ
------- ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ
------- ਉਏਤ
------- ਉਏਤ
------- ਉਏਤ

---------------------

8

ੂਸ

9
ਟਾਂਡ

ਫਿਈ
ੱ ਦ ਸਿਯ ਼ਸੰ 

5686
8221

ੜ੍ਹ ਭਟੋਂ
ੂ ਯੂਟ
ੜ੍ਾਂਿਰ
ਨੱਥਿਾਯ
ਜਰਰਾਯ
ਰੀਭ ਾਯ
ਤਰਿੰ ਡ ਸੱ ਰਾਂ
਼ਰਾਂ
ਯੜ੍ਹਾਂ
ਦੂਫਯਜ
ਟਹਰ
ਐਾੱ ਡ
਼ਭਆਣ
਼ਰਜ਼ਆਂ

5166
6656
5816
5395
4799
3812
5882
4763
6872
4369
4962
7477
5259

------- ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ ------------ ਉਏਤ
------- ਉਏਤ
------- ਉਏਤ
------- ਉਏਤ
------- ਉਏਤ
------- ਉਏਤ
------- ਉਏਤ
------- ਉਏਤ
------- ਉਏਤ
------- ਉਏਤ
------- ਉਏਤ
------- ਉਏਤ
------- ਉਏਤ

ਉੱਚ ਜਖਭ ਿਾਰ ਹੜਹ ਿਬਾਡਿਤ ਡੰ ਡਾਂ ਅਤ ਆਫਾਦੀ 2021-22 ਦਾ ਿਯਿਾ
ਡਜ਼ਰਹਾ ਹੁਡਸ਼ਆਯੁਯ।
ਰੜੀ ਨੰ.

ਫਰਾਕ

1

ਬਿੰ 
ਏਾੱ ਰ

2
ਫਾੱ ਢਫੜ੍

ਡੰ ਡ
ਫੱ ਸ ਉਭਯਐਨ
ਭਾਸਤਾਯ
ਜਨਯ
ਢੂਰਫਹ
ਭਨਹੂਤ
5
ਸ਼ਯਆਨ
਼ਫੱ ਰ ਸ਼ਯਆਨ
ਾਯ ਚੱ ਏ

ਹਰੀ ਯ ਜਨਯਦਨ
ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯਤਰ
ਏੂਰਆ
ਭਾਸ਼ਹਫਾਯ

ਆਫਾਦੀ
4995
9713
5770
4877
4542
28147
3112
1636
612

ਡਟੱ ਣੀ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ

778
162
1471
212

਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ

਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ

਼ਨੈੱਰ

ਚੱ ਏ ਏਰ
ਸ਼ਨਆਰ

821
1391

਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ

ਸਰਹੂਿਰ

670

਼ਨੈੱਰ

ਭ਼ਹਤਫਾਯ
ਜਹਨਾਯ
਼ਸੰ ਫਰ

3162
1473
271
783

਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ

ਸਯਦਿਰ ਾਯ ਏਰੂ ਤ

989

਼ਨੈੱਰ

ਸਰੀ ਯਆ
ਨਸ਼ਹਯ ੱ ਤਣ

1340
2971

਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ

ਜ਼ਹਦ ਾਯ

792

਼ਨੈੱਰ

ਏਰਚਾਯ ਏਰੂ ਤ

80

਼ਨੈੱਰ

------------------------------------------------------------------

ਏਾੱ ਰ

3
ਚੱ ਏੂਿਰ

ਏਾੱ ਰ
4

ਹਜਾਯ

5

ਏਾੱ ਰ
ਹਯਟ ਫਡਰ

ਏਾੱ ਰ
6

ਭੰ ਡ ੰ ਧੀਯ

ਏਾੱ ਰ

਼ਭਆਣ ਭੱ ਰ

212

਼ਨੈੱਰ

ਟੱ ਰਿਿਰ

312

਼ਨੈੱਰ

ਭ਼ਹੰ ਦਾਯ

1412

਼ਨੈੱਰ

ਭਰ

629

਼ਨੈੱਰ

ਫਯੂਈ

623

਼ਨੈੱਰ

23

25811
873

ਸਇੰ ਚ

਼ਨੈੱਰ

ਬੂਿਰ

642

਼ਨੈੱਰ

ਨਿੀ ਯ

852

਼ਨੈੱਰ

ਯਸਿਰਾਯ

਼ਨੈੱਰ

ਫੱ ਸ ਫੱ ਰੂ

602

ਭਾਰਾਯ

452

਼ਨੈੱਰ

ਢੱ ਡੀ ਪ਼ਤਹ ਼ਸੰ 

1473

਼ਨੈੱਰ

ਨਿਰ

1913

਼ਨੈੱਰ

ਜਯਫਦਿਰ

362

਼ਨੈੱਰ

ਥਯਰਆ

785

਼ਨੈੱਰ

ਸੰ ਧਯ ਸੂਡਆਂ

1362

਼ਨੈੱਰ

਼ਨੈੱਰ

ਧਭਆਂ ਏਰਾਂ
ਹਯੜ੍
਼ਨਆੜ੍
15
ਢੱ ਡੀ ਏਟਿਰ
ਸੰ ਧਿ
ਯਰ
ਤਰਿੜ੍
4
ਐੜ੍ਏ

1266
726
836
12117
1491
1162
1056
4881
8590
942

਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ

ਚੱ ਏ ਸਧਿ

961

਼ਨੈੱਰ

2
ਫੱ ਡਰ
ਸੂਸਾਯ

1903
3171

ਆਰਭਾਯ

1273
842

਼ਨੈੱਰ

ਟੀਯਏਆਨ

1969

਼ਨੈੱਰ

ਫਾਧੂਫਯਏਤ

862

਼ਨੈੱਰ

8106
5

81

਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ

਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ

7

ਰਦ

ਏਾੱ ਰ
8

ੂਸ

ਏਾੱ ਰ

9
ਟਾਂਡ

ਭਹਰਾਂ
ਬਣ
ਅਰਿਰਾਯ

672
412
819

਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ

ੰ ਜੂੜ੍ਾਂ
ੰ ਡੂਯ ੰ  ਼ਸੰ 

2924
1162

਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ

ਟੂਡਯਾਯ

2135

਼ਨੈੱਰ

ਨਭੁਡਏਰ

823

ਅਪਸਯਰਆ
ਸਏਯਿਰ

਼ਨੈੱਰ

1291

਼ਨੈੱਰ

ਸਯਹਰ ਏਰਾਂ

1713

਼ਨੈੱਰ

ਜਾਂਰਿਰ

1562

਼ਨੈੱਰ

ਨਡਰੂ

2973

਼ਨੈੱਰ

ਨੰਰ ਠੰਡਰ

251

਼ਨੈੱਰ

ਭਐਸਿਸਾਯ

1173

਼ਨੈੱਰ

਼ਦਹਨ

2162

਼ਨੈੱਰ

ਡਾਂਡਆਂ
14
਼ਹਰੀ ਿਰ
ਦੀਨਿਰ ਏਰਾਂ
ੱ ਦ ਸਿਯ ਼ਸੰ 
ੜ੍ਹ ਭੁਟੂ

723
20773
1971
1812
2833
1469

਼ਨੈੱਰ

ਦਾੱ ਯ

712

਼ਨੈੱਰ

5
ਨੱਥਿਾਯ
ਦਾਭਨ
ਾਯਰ
਼ਫਯੂਜ਼ਯੂਰਆ
਼ੰ ਡ ਏ਼ਹਯ
ਨੰਰ
ਰੀਭਾਯ
ਤਰਿੰ ਡ ਡੱ ਡਆਂ
ਫਹਦਯਾਯ
ਭਨਾਯ
ਸਿਰ
ਸ਼ਹਫਜਾਯ
ਭਯਾਂਾਯ
ਯੜ੍ਹਾਂ
ੰ ਧੂਿਰ
ਟਹਰ
ਤੱ ਰ
ਫੈਂਸ ਅਿਨ
ਦਾਫਾਯਜ
ੱ ਰਾ ਚੱ ਏ

8797
1321
1024
619
1154
312
719
3069
759
552
599
273
1724
313
1721
173
2862
861
1646
906
316
82

਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ

਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ

9

ਕੁੱ ਰ

ਕੁੱ ਰ

਼ਭਆਣ
ਏਹਰਿ
ਇਫਯਹਭਾਯ
਼ੱ ਰਾਂ
਼ਰਜਆਂ
ਏਦਯ ਚੱ ਏ
ਭੱ ਦ
ਏਭਰਾਯ
ਸਰੀ ਭਾਯ
29
102

7470
803
733
671
1262
429
516
396
2811
35999
150243

83

਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
਼ਨੈੱਰ
ਡਨੱਰ

ਡਜ਼ਰਹ ਦਾ ਨਾਭ: ਹੁਡਸ਼ਆਯੁਯ
ਹੜਹਾਂ ਰਈ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ: 2021-22
ਰੜੀ
ਨੰ

ਮੂਡਨਟ ਕ
ਆਈਟਭ ਦਾ ਨਾਭ

ਦਾ ਆਕਾਯ

ਰ ੜ

3
਼ਭਰਰਟਯ

1

ਇੰ ਜ. ਼ਡਏਰੂ ਪਨ
ੀ ਏ ਸੂਡਅਭ 25 ਼ਭਰਰਭ/਼ਭ.ਰ

2

ਇੰ ਜ. ਡੁਏਸਭੀਥਸੂਨ ਸੂਡਅਭ ਪਸਪੀਟ 4 ਼ਭਰਰਭ/਼ਭ.ਰ

ਸਸ/ amp

1000

3

ਇੰ ਜ. ਹਈਡਰੂਏਯਟਸਨ ਸੂਡਅਭ ਸਾਸਨੇਟ 100 ਼ਭਰਰਭ

ਸਸ

1000

4

ਇੰ ਜ. ਪੀਨਯਭਈਨ ਭਰੀ ਟ 22.75 ਼ਭਰਰਭ/਼ਭ.ਰ

5

ਇੰ ਜ. ਰੂਭੀਥੀਜ਼ਨ ਚਸਰ 25 ਼ਭਰਰਭ/਼ਭ.ਰ

6

ਇੰ ਜ. ਡਈਸਈਏਰੂ ਭਈਨ ਚਸਰ 10 ਼ਭਰਰਭ/਼ਭ.ਰ
ਇੰ ਜ. ਼ਥ਼ਪਰਈਨ ਅਤੀ ਈਟੂਪਈਰਈਨ (50.6 ਼ਭਰਰਭ + 169.4

7

਼ਭਰਰਭ)

8

ਇੰ ਜ. ਟੁਟਨਸ ਟਏਸਇਡ (ਡਸੂਯਫਡ)

9

ਇੰ ਜ. ਭੁਟੂਏਰੂ ਯਭਡ 5 ਼ਭਰਰਭ/਼ਭ.ਰ

10

ਂ  ਯੁਫਜ਼ ਿੁਏਸਨ (ਸੁੈੱਰ ਏਰਚਯ) 2.5 ਆਈਮਿ/ਐਾਯਏ
ਇੰ ਜ. ਟ

amp
2
਼ਭਰਰਟਯ

1000

2
਼ਭਰਰਟਯ
amp
2
਼ਭਰਰਟਯ

1000

amp
2
਼ਭਰਰਟਯ

400

amp
2
਼ਭਰਰਟਯ

400

amp
0.5
਼ਭਰਰਟਯ

100

amp
2
਼ਭਰਰਟਯ

1000

amp
ਸਸ

1000
100

ਂ  ਸਯਭ ਆਈ (10 ਼ਭਰਰਟਯ ਰਿੁਰੈਂਟ ਸਾੱ ਼ਏਆ
ਇੰ ਜ. ਸੱ  ਿਨਭ ਟ
11

ਹੂਇਆ ਪਰਜ਼ ਉਏਤ)

ਸਸ

100

12

ਇੰ ਜ. ਸੀਪਟਯਆਏਸੂਨ 1 ਰਭ

ਸਸ

1000

਼ਭਰਰਭ)

ਸਸ

1000

ਇੰ ਜ. Ranitidine IP 25 mg/ ml

2
਼ਭਰਰਟਯ

1000

ਇੰ ਜ. ਅਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯਏ਼ਸ਼ਸ਼ਰਨ + ਏਰੀ ਿਰ
ਿ ਼ਨਏ ਼ਸਡ (1 ਰਭ + 200
13
14

84

amp
15

ਇੰ ਜ. ਹਇ਼ਸਨ ਫਿਟਰ ਫਯੂਭਈਡ 20 ਼ਭਰਰਭ/ ਼ਭ.ਰ

1 ਼ਭ.ਰ

100

16

ਇੰ ਜ. ਟਰਭੁਡੂਰ 50 ਼ਭਰਰਭ/ ਼ਭ.ਰ

2 ਼ਭ.ਰ

1000

17

ਇੰ ਜ. ਪੀਨਈਟੂਇਨ ਸੂਡਅਭ 50 ਼ਭਰਰਭ/ ਼ਭ.ਰ

18

ਟਏੀ ਰਈ ਼ਨਯਜਿ ਣ, ਆਈ

19

ਰਜ਼ਭ ਿਰਅਭ ਏਸੈਂਡਯ 3.5 % ਰਜਰਈਨ ਼ਨਿੀਸ (ਹੀਭੁਏਸਰ)

2
਼ਭਰਰਟਯ
amp
5
਼ਭਰਰਟਯ

100

amp
500 ਼ਭ.ਰ

1000
150

100 ਼ਭ.ਰ
20

ਇੰ ਜ. ਭੁਟਯੂਨਡਜ਼ੂਰ IV 5 ਼ਭਰਰਭ/ ਼ਭ.ਰ

ਫ.ਟ.ਰ.

1000

21

IV ਼ਸਰੂਪਰੂ ਏਸਸਨ 200 ਼ਭਰਰਭ/ 100 ਼ਭ.ਰ

100 ਼ਭ.ਰ

1500

IV ਤਯਰ ਦਾਯਥ
500 ਼ਭ.ਰ
22

IV ਸਧਯਨ ਐਯ (ਸੂਡਅਭ ਏਰੂ ਯਈਡ 0.9 %)

ਫ.ਟ.ਰ.

2000

500 ਼ਭ.ਰ
23

ਭਰਟਰ ਇਰੁ ਏਟਰੂਰਈਟ ਜ

ਫ.ਟ.ਰ.

1000

500 ਼ਭ.ਰ
24

IV ਡੁਏਸਟਰੂਜ਼ 5 %

ਫ.ਟ.ਰ.

2000

500 ਼ਭ.ਰ
25

IV ਡੁਏਸਟਰੂਜ਼ ਐਯ 5 % w/v ਤੋਂ 0.9 w/v

ਫ.ਟ.ਰ.

IV ਼ਯੰ ਯ ਰੁ ਏਟੀਟ- ਰੁ ਏ਼ਟਏ ਼ਸਡ (Na ਰੁ ਏਟੀਟ) 0.32 %, NACl: 0.06
26

27

%, KCl: 0.04 %, CaCl2: 0.027 %
ਅੱਖ/ ਕੰ ਨ/ ਨੱਕ ਦ ਤੁਕ
਼ਸਯੂ 0.3 % + ਡੀਏਸ 0.1 % ਆਈ ਡਰਸ

3000

500 ਼ਭ.ਰ
ਫ.ਟ.ਰ.
5 ਼ਭ.ਰ

2000

400

10
਼ਭਰਰਟਯ
28

Gentamycin 0.3 % ਆਈ/ ਈਅਯ ਡਰਸ

ਦ ਏਟੂਯ

400

ਗਰੀਆਂ ਅਤ ਕਸੂਰ
29

ਟੁਫ. ੁਯਸਟਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯਰ 500 ਼ਭਰਰਭ

10 x 10
ਸ਼ਟਰਸ

30

ਟੁਫ. ਰੀ ਿੂਸੀਟਯਜ਼ਈਨ 5 ਼ਭਰਰਭ

10 x 10
ਸ਼ਟਰਸ

1000

ਟੁਫ. ਰਫੈਂਡਜ਼ੂਰ 500 ਼ਭਰਰਭ

10 x 10
ਸ਼ਟਰਸ

400

ਟੁਫ. ਼ਟਨਡਜ਼ੂਰ 500 ਼ਭਰਰਭ

10 x 10
ਸ਼ਟਰਸ

400

31
32

85

1000

33
34
35
36

ਟੁਫ. Ranitidine 150 ਼ਭਰਰਭ

10 x 10
ਸ਼ਟਰਸ

300

ਟੁਫ. ਡਈਸਈਏਰੂ ਭਈਨ ਚਸਰ 10 ਼ਭਰਰਭ

10 x 10
ਸ਼ਟਰਸ

300

ਟੁਫ. ਭੁਟੂਏਰੂ ਰਭਈਡ 10 ਼ਭਰਰਭ

10 x 10
ਸ਼ਟਰਸ

1000

ਟੁਫ. ਼ਸਰੂਪਰੂ ਏਸਸਨ 500 ਼ਭਰਰਭ ਰੀ  ਏਤ ਼ਆ

10 x 10
ਸ਼ਟਰਸ

400
400

ਟੁਫ. Cotrimoxazole SS (Trimethoprim 80 mg +
37

Sulphamethoxazole 400 mg)

10 x 10
ਸ਼ਟਰਸ

38

ਟੁਫ. Cefixime 200 ਼ਭਰਰਭ

10 x 10
ਸ਼ਟਰਸ

300

ਟੁਫ. ਪਾਯਜ਼ੂ਼ਰਡੂਨ ਆਈ 100 ਼ਭਰਰਭ

10 x 10
ਸ਼ਟਰਸ

100

ਟੁਫ. ਭਰਟ਼ਿਟ਼ਭਨ ਨਪਆਈ ਪਯਭਿਰ

10 x 10
ਸ਼ਟਰਸ

1000

41

ਟੁਫ. ਡੋਂੀਯਡੂਨ 10 ਼ਭਰਰਭ

10 x 10
ਸ਼ਟਰਸ

300

42

ਟੁਫ. ਏਰੂ ਯੂ਼ਏਨ ਪਸਪੀਟ 250 ਼ਭਰਰਭ

10 x 10
ਸ਼ਟਰਸ

0

ਟੁਫ. Ofloxacin + Ornidazole (200 ਼ਭਰਰਭ + 500 ਼ਭਰਰਭ)

10 x 10
ਸ਼ਟਰਸ

300

ਸੂਡਅਭ 50 ਼ਭਰਰਭ

10 x 10
ਸ਼ਟਰਸ

400

ਟੁਫ. ਼ਜ਼ੰ ਏ ਸਰਪੀਟ ਼ਡਸਯਸਫਰ 20 ਼ਭਰਰਭ

10 x 10
ਸ਼ਟਰਸ

100

ਟੁਫ. ਰਈਭਏਾਇਨ 2.5 ਼ਭਰਰਭ

10 x 10
ਸ਼ਟਰਸ

0

ਟੁਫ. ਰਈਭਏਾਇਨ 7.5 ਼ਭਰਰਭ

10 x 10
ਸ਼ਟਰਸ

0

39
40

43

ਟੁਫ. ੁਯਸਟਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯਰ 500 ਼ਭਰਰਭ + ਡਈਏਰੂ ਪੀਨਏ
44
45
46
47

ਹੱ ਰ, ਕਯੀਭ, ਉਮਗਤਾ
500 ਼ਭ.ਰ
48

ਸੂਰਨ. ੂ਼ਿਡਈਨ ਆਇਡਨ 5 % ਡਫਰਮਿ/ਿ

ਫ.ਟ.ਰ.

400

49

ਭ ਫੈਂਜ਼ਨ ਹੁਏਸਏਰੂ ਯਈਡ 1 % ਰੂ ਸਨ

1 ਰਟਯ ਜਯ

100

50

਼ਭਏੂਨਜ਼ੂਰ ਏਯਭ 2 %

15 ਰਭ ਼ਟਫ

1000

51

ਏੂਟਯਭਜ਼ੂਰ ਏਯਭ 1 %

10 ਰਭ ਼ਟਫ

1000

100 ਼ਭ.ਰ
52

ਸਯਫਤ ਸੁਰਫਾਟਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯਰ 2 ਼ਭਰਰਭ/ 5 ਼ਭ.ਰ

86

ਫ.ਟ.ਰ.

1000

30 ਼ਭ.ਰ
53

ਸਯਫਤ Cetrizine 5 ਼ਭਰਰਭ/ 5 ਼ਭ.ਰ

ਫ.ਟ.ਰ.

1000

60 ਼ਭ.ਰ
ਸਯਫਤ ੁਯਸਟਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯਰ 125 ਼ਭਰਰਭ/ 5 ਼ਭ.ਰ

ਫ.ਟ.ਰ.

ਸਯਫਤ ਏੂਟਰਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯਏਸਜ਼ੂਰ, ਡਆ਼ਟਰਏਸ (ਟਰਈਭੀਥੂਰਭ 40

50 ਼ਭ.ਰ

55

਼ਭਰਰਭ + ਸਰਪੁਭੀਥਏਸਜ਼ੂਰ 200 ਼ਭਰਰਭ/ 5 ਼ਭਰਰਟਯ)

ਫ.ਟ.ਰ.

56

ORS  Powderਡਯ ਹਿ ਪਯਭਿਰ ਸਇਟਯੀਟ ਨਭਏ 20.5 ਉਚ ਦੀ ਨਰ

57

ਸੱ ਏ. ਰਫੈਂਡਜ਼ੂਰ 200 ਼ਭਰਰਭ/ 5 ਼ਭ.ਰ

54

Sachet
10 ਼ਭ.ਰ
ਫ.ਟ.ਰ.

1000

1000
5000

1000

30 ਼ਭ.ਰ
58

਼ਸ. ਡੋਂੀਯਡੂਨ 5 ਼ਭਰਰਭ/ 5 ਼ਭ.ਰ

ਫ.ਟ.ਰ.

1000

59

ਅਤਯ ੂ਼ਿਡੂਨ 5 % ਡਫਰਮਿ/ਡਫਰਮਿ.

15 ਰਭ ਼ਟਫ

1000
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ਪਰੱਡ ਸੀਜਨ-2021 ਰਈ ਡਜਰਹਾ ਹੁਡਸਆਯੁਯ ਦੀਆਂ ਯਡਡ ਡਯਸਾਂਸ ਟੀਭਾਂ

1. ਾਰਦੀ
ਰੜੀ
ਨੰ

ਡਸਹਤ
ਸੰ ਸਥਾ ਦੀ
ਡਗਣਤੀ

1

1

ਟੀਭ ਦ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦਾ

ਅਹੁਦਾ

ਨਾਭ

ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ

ਈ - ਭਰ

ਡ. ਅ਼ਭਤ

ਭੁਡਏਰ ਅ਼ਧਏਯ

9478180447

ਯਭਜਤ ਏ ਯ

ਪਯਭੀਸ ਅ਼ਧਏਯ

9465954227

ਚਸ, ਰਦ, ਸਚਸ ਰੰੀਯ, ਸਚਸ ੰ ਡੂਯ ੰ ,

ਸਾਸਭ ਏਾਭਯ

ਸਟਪ ਨਯਸ

9417748810

ਭਚਸ ਸਯਹਰ ਏਰਾਂ, ਸਚਸ ੰ ਜੜ੍, ਭਚਸ ਫੜ੍ਆਂ

ਇੰ ਦਯਦ ਏ ਯ

ਰ.ਟ

9855933549

ਏਰਾਂ, ਼ਸੰ ਾਯ, ਭਚਸ ਫੜ੍ਆਂ ਏਰਾਂ, ਜੁਤਾਯ

ਸਯਫਜਤ ਼ਸੰ 

ਏਰਸ IV

9814533209

ਸਭ ਡ ਫਰ਼ਿੰ ਦਯ
ਦਭਨ 9478402485

2. ਬੁੰ ਗਾ

2

ਡ: ਼ਹਤੀਸ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

9463158200

ਚੱ ਏ ਾਜਯਾਂ

ਫਰ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

7589447105

ਏੁਰੋਂ, ਸੀਯਾਯ

ਹਯਜਤ ਏ ਯ

ਰ.ਚ.ਿ

8872091743

ਫੱ ਸ ਉਭਯ ਐਨ

ਫਰਫਯ ਏ ਯ

ਭ..ਚ.ਡਫਰਮਿ

8872091712

ਤੱ ਐਣ

(ਪ)
ਏਯਭਜਤ ਼ਸੰ 

2

ਭਚਡਫਰਮਿ

9417852426

ਸਹਾਯ

(ਭ)

3

ਜਸਿਯ ਼ਸੰ 

ਏਰਸ IV

ਫੱ ਸ ੰ ਜ ਬਈਆਂ

ਡ: ਯ਼ਭੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

8437872005

ਢੂਰਿਹ

ਅਸਿਨ ਏਾਭਯ

ਭਚਡਫਰਮਿ

9465967291

ਫੜ੍ ਐਡ

8872091746

ਯਭ ਟਟਿਰ

(ਭ)
ਜਸ਼ਿੰ ਦਯ ਏ ਯ

ਰ.ਚ.ਿ

88

ਡ.ਭਨਹਯ ਰਰ
(ਸਭ)
9815327108

4

ਸਾਐ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

9463580937

ਏਾਏਨੇਟ

ਸਤਰ

ਏਰਸ IV

9876941905

ਬਿੰ 

ਡ: ਬਾ਼ੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

9814251707

ਭਨਹੂਤ

ਹਯਰ ਼ਸੰ 

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

9855561310

ਦੀਹਯਆਂ

ਾਯ਼ਜੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

ਭਚਡਫਰਮਿ

9417889415

ੜ੍ਹਦਿਰ

(ਭ)
ਸਯਫਜਤ ਏ ਯ

ਰ.ਚ.ਿ

8872091744

ਬਟੂਰਅਂ

ਅਸਿਨ ਏਾਭਯ

ਏਰਸ IV

9814410552

ੜ੍ਹਦਿਰ

3. ਹਾਜੀੁਯ

5

6

3

ਡ. ਅ਼ਫਨਿ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

7589243266

ਸਾ਼ਯੰ ਦਯ ਏ ਯ

ਸਟਪ ਨਯਸ

9464146030

ਸੂਨਆ

ਸਟਪ ਨਯਸ

9855230935

ਯਟ ਯਣ

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

9417887020

ਸਸ ਦੀਿ

ਏਰਸ IV

1883273224

ਡ: ਹਯਭਨਯ ਼ਸੰ 

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

9814569169

ਸਾਯਜਤ

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

8198077142

PHC, ਹਜਾਯ ਦ ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

ਯ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

ਡਯਈਿਯ

9417888977

ਭੂਫਈਰ ਟਭ

ਜ਼ਤੰ ਦਯ ਏਾਭਯ

ਏਰਸ IV

9464062531

ਡ: ਯਿ ਹਯਚੰ ਦ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

9464364220

ਚਸ, ਹਜਾਯ ਦ ਇਰਜ ਟਭ

ਢੱ ਡੀ ਏਟਿਰ

ਭਚਡਫਰਮਿ
7

8

ਯਭਨ ਏਾਭਯ

(ਭ)

ਅਰਹ

9465857265

ਭ..ਚ.ਡਫਰਮਿ
ਯਭਜਤ ਏ ਯ

(ਪ)

7814640538

ਏਭਰੀ ਸ ਏਾਭਯ

ਆਸ ਿਯਏਯ

7589574585

ਡ: ਯਿ ਹਯਚੰ ਦ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

9464364220

ਹੈਂਡਿਰ

ਭਚਡਫਰਮਿ
ਿਨ ਏਾਭਯ

(ਭ)

9463312510

ਸਾਯੀਸ ਏਾਭਯ

ਭ..ਚ.ਡਫਰਮਿ

8872091864

ਟੂਟੀ

89

ਡ ਸੁਰ ਫਜਿ,
9855241924

(ਪ)

9

10

ਯੀਸਭ ਏ ਯ

ਆਸ ਿਯਏਯ

7589574585

ਆਸਿ ਡ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

9855718344

਼ਝੰ ੀਯਿਨ

9464838411

ਚੱ ਏ ਭਯਾਯ

ਯਏੀਸ ਏਾਭਯ

HI
ਭਚਡਫਰਮਿ

ਅਿਤਯ ਼ਸੰ 

(ਭ)

8196023930

ਸਾਸਾਂਤ ਡ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

7696799137

ਯਰ

ਭਚਡਫਰਮਿ
ਹਯਜਤ ਼ਸੰ 

(ਭ)

9463312510

ਸਯਸਟ

ਆਸ ਿਯਏਯ

7589574667

ਸਠਿਨ

4. ਚੱ ਕਿਾਰ
ਡ ਜੀ ਸ ਏਰਸ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

9815478750

ਪਯਭੀਸ ਅ਼ਧਏਯ

9876131571

ਸਚ ਇੰ ਦਯਜਤ
4

11

਼ਸੰ  ਼ਿਯਦ

ਡ ਫਰਦੀਿ ਼ਸੰ ,

ਸਚ ਅਭਯਜਤ

9815327128

ਏੰ ਠ

MPHS (M)

9815331332

ਧਯਭਿਯ ਼ਸੰ 

ਡਫਰਮਿ/ਸ

9876514028

5. ਟਾਂਡਾ

5

ਡ. ਼ਫਸੰ ਫਯ ਰਰ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

9463282822

਼ਫਏਯਭ ਼ਸੰ 

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

9478638005

ਸਚਸ ਨੱਥਿਾਯ, ਦਾਭਣ, ਸਰੀ ਭਾਯ, ਜਰਰਾਯ, ਜਰਰ ਨੰਰ

12

90

ਡ: ਰਤ ਭ਼ਹੰ ਦਯ ਼ਸੰ ,
9814003872

ਫਰਜਤ ਼ਸੰ 

13

9501522703

ਜਸ਼ਿੰ ਦਯ ਏਾਭਯ

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

9463691994

ਜਯ ਼ਸੰ 

ਭਚਡਫਰਮਿ
(ਭ)

9417453134

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

9988099088
9888615028

ਯ਼ਜੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

ਡਫਰਮਿ/ਸ

9463675038

ਡ: ਼ਭਨਏਸ ਸੁਣ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

8146463800

਼ਿਨਦ ਏਾਭਯ

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

9815182613
9463943537

਼ਿਯਏ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

7009464641

ਫਰਜਤ ਼ਸੰ 

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

8837752355

ਹਯ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

ਭਚਸ ਼ਭਆਣ, ਏਹਰਿਾਂ, ਇਫਯਹਭਾਯ, ਼ਰਜਆਂ, ਼ੱ ਰ,
ਝੱ ਰ ਭੰ ਡ, ਏਭਰਾਯ, ਏੰ ਧਯ ਚੱ ਏ

ਸਚਸ ਟਾਂਡ

ਭਚਡਫਰਮਿ
(ਭ)

ਡ: ਏਯਨ ਼ਸੰ 

ਸਚਸ ਯੜ੍ਹ, ਟਹਰ, ਪੱ ਤ ਏਾਰ, ਦਫਾਯਜ, ਾਰਾਐਤ,

ਭਚਡਫਰਮਿ
(ਭ)

ਯਦ ਏਾਭਯ

16

8872052571

ਆਯ.ਭ.

ਡ ਅ਼ਭਰਤਜੂਤ ਼ਸੰ 

15

(ਭ)

ਡ: ਼ਿਨੈ ਏਾਭਯ

ਾਯਦ ਼ਸੰ 

14

ਭਚਡਫਰਮਿ

ਭਚਡਫਰਮਿ
(ਭ)

ਭੂਫਇਰ ਯੁ਼ਡ ਼ਯਸੂਸ ਟਭ

9781717221
6. ਹਾਯਟਾ ਫਡਰਾ

ਡ ਨਿਯਤ ਏ ਯ
6

17

ਨਿਦ ਼ਸੰ 
਼ਿਸਰ ਾਯ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ
ਭਚਡਫਰਮਿ

7696526829

(ਭ)

9465376722

HI

9463643414

ਹਯਟ ਫਡਰ

91

ਸਭ ਡ: ਯਜ ਏਾਭਯ,
842770896

18

ਸਾਐ਼ਿੰ ਦਯ ਏ ਯ

.ਨ.ਭ

8437395919

ਡ ਯਜੇਂਦਯ ਏ ਯ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

7009114458

ਸੰ ਦ ਏ ਯ

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

7009131082

ਏਾਰ਼ਿੰ ਦਯ ਰਰ

(ਭ)

9815541450

HI

7528881814

ਯਜੀਸ ਏੂਸਰ

.ਨ.ਭ

9417677869

ਡਏਟਯ ਼ਹਭਨ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

9814734785

ਏੰ ਚਨ

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

7527830868

ਯਜ ਏਾਭਯ

19

20

ਭਚਡਫਰਮਿ

ਹਯਫੰ ਸ ਰਰ

ਭਚਡਫਰਮਿ

਼ਏਰਸਨ ਦੀਿ
ਾਯਭਤ ਏ ਯ

.ਨ.ਭ

7589575177

ਡ: ਼ਯਚ ਡਆ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

7009036115

ਦਾਂਜਰ ਬੱ ਟ

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

8264190058

ਯ਼ਜੰ ਦਯ ਯਸਦ
ਸਤਰ
ਅਭਨ ਸਯੂਆ

ਭਚਸ ਚੱ ਫੀਿਰ

9876031547

(ਭ)
ਰ.ਚ.ਿ

ਭਚਡਫਰਮਿ

ਆਯਚ ਪਾਰਣ

9464974246

(ਭ)

9464727740

HI

7814747792

.ਨ.ਭ

8146312300

ਭਚਸ ਭ਼ਹਰਾਂਿਰ

ੀਚਸੀ ਸੀ

7
21

ਡ: ਨਤਨ ੰ ਯ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

7009491402

ਸਾ਼ਯੰ ਦਯ ਏਾਭਯ

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

9717432596

ਅਭਯਨਥ

ਭਚਡਫਰਮਿ
(ਭ)

ਚਸ ੂਸ ਦ ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ ਭੂਫਈਰ ਟਭ 1 (਼ਹਰੀ ਿਰ,

ਡ: ਯਾਫਯ ਼ਸੰ 

ਬਭਆਂ, ਦਾੱ ਯ, ਏਰੀ ਿਰ, ਰੱਰਆਂ, ਚਹਰਾਯ, ਐਫੜ੍)

ਸਭ, 9815359977

7888614957

92

ਜਸ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ ,
ਦ਼ਿੰ ਦਯ ਰ
ਜੂ਼ੰ ਦਯ ਏ ਯ

ਭਚਡਫਰਮਿ
(ਭ)
ਏਰਸ IV
ਭ..ਚ.ਡਫਰਮਿ

9872490674

9877640480

ਡ: ਯਭਨਦ ਏ ਯ

(ਪ)
ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

 ਼ਸੰ 

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

9417045756

ਆਸ ਯਣ

ਰ.ਚ.ਿ

9646049650

ਭੱ ਐਣ ਼ਸੰ 
ਧਯਭਰ

MPHS (M)
ਭਚਡਫਰਮਿ
(ਭ)

8557857050

ਚਸ ੂਸ ਦ ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ ਭੂਫਈਰ ਟਭ 2 (ੱ ਦ ਐਾਸ, ਸੁਰ
ਏਰਾਂ, ਢੱ ਡ ਐਾਯਦ, ਢੱ ਡ ਏਰਾਂ, ਚੰ ਦਸਿ ਜੱ ਟਾਂ, ਭਜਯ ਼ਡੰ ਯਆਂ)

9872092006

9815527004

ਭਚਡਫਰਮਿ
22

ਸੂਭਨਥ

(ਭ)

9815527004

ਡ: ਸਾਭਨ ਯ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

9855857275

ਸਾ਼ਯੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

9417432596

ਭ..ਚ.ਡਫਰਮਿ
ਏਾਰਦ ਏ ਯ
ਤ਼ਜੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

23

MPHS (M)
ਭਚਡਫਰਮਿ

8872092001

ਏਾੱ ਏੜ੍ ਭਜਯ, ਯੂਡ ਭਜਯ ਨੰਰਾਂ, ਫੂਯ, ੱ ੋਂ ਯੂੜ੍ਿਰ, ਬਭਆਂ,

9878245001

ਏਾਨੈਰ, ਚੱ ਏ ਯਟਨ, ੜ੍ਹ ਭਟਨ, ਐਨਾਯ, ਼ਹਰੀ ਿਰ

ਯ਼ਭੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

(ਭ)

8288856945

ਯਜਿ ਏਾਭਯ

MPHS (M)

9646395307

ਡ: ਾਯਦ ਏ ਯ

AMO

9478521629

ਯਾ਼ੰ ਦਯ ਏ ਯ

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

9815623064

ਜਸਰ ਼ਸੰ 
24

(ਪ)

ਾਸ ਦੀਿ

ਭਚਡਫਰਮਿ

ਚੱ ਏ ਾਯਿ, ਚੱ ਏ ਼ਸੰ , ਚੱ ਏ ਹਜਾਯ, ਚੱ ਏ ਪਾੱ ਰਿ, ਨਭ, ਼ਸਏੰ ਦਯਾਯ,
ਫਏਾਯ, ਡੂਯਾਯ, ਦਯਾਯ, ਫਿੁਣ, ਦੀਨਿਰ ਐਾਯਦ

(ਭ)
ਭ..ਚ.ਡਫਰਮਿ
(ਪ)

7814640510

93

ਏਾਰਿੰ ਤ ਼ਸੰ 

(ਭ)
ਭਚਡਫਰਮਿ

9815007773

(ਭ)

9592723683

ਡ: ਏਭਰਜਤ ਏ ਯ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

9815982313

ਯਜ ਏਾਭਯ

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

ਸੰ ਦ ਼ਸੰ 

ਯਭਨ, ਅਿਤਯ
ਜਸਰ ਼ਸੰ 
25

ਭਚਡਫਰਮਿ

ਭਚਡਫਰਮਿ
(ਭ)

ਧਭਈ, ਼ਸੰ ਫਰ, ਨਜਯਾਯ, ਯਭੜ੍ਹ, ਚੱ ਏ ਾੱ ਜਯਾਂ, ਸਭਾੰ ਦਯ, ਯਾੜ੍ਏ
7814640486,
8699682588

MPHS (M)
ਭਚਡਫਰਮਿ

8872744414

(ਭ)

7814640482

ਡ ਾਨਤ ਯ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

7508114353

ਸੰ ਜੀ ਏਾਭਯ

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

7004746334

ਿਜ ੂਨ

ਫਯਦੀਿ ਼ਸੰ 
ਯਜਿ ਏਾਭਯ
ਭਾਏੀਸ ਏਾਭਯ

ਭਚਡਫਰਮਿ
(ਭ)

ਐਸ, ਅਰਾਯ, ੂਰੀਿਰ, ਯਸਿਰਾਯ, ਫ਼ਸਆਰ, ਦੀਨਿਰ ਏਰਾਂ, ਡਭ,
ਚੜ੍

ਚਹਰਾਯ, ਯਿਰ਼ੰ ਡ, ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯਹਨਿਰ, ਏਰੀ ਿਰ ਰੱਰਆਂ,
ਯੂਿਰ, ਸਧੂਿਰ, ਫਯਭਾਯ, ਸਰ, ਰ਼ਹਯ, ਹਜਾਯ, ਯਭਾਯ

9417190565

਼ਫਰਯੋਂ, ੂ਼ਰਅਨ, ਫਡੀਸਯੋਂ, ਸਤਨਯ, ਸਰੀ ਭਾਯ, ਦਯਣ

MPHS (M)
ਭਚਡਫਰਮਿ
(ਭ)

9814235660

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

9478452003

ਐਫੜ੍, ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯਰ, ਿ਼ਹਦਾਯ, ਅਏਰੜ੍ਹ, ਼ਏਤਨ, ਤੀਹਾਯ

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

9815764608

ਐਾਯਦ, ਆਈਭ ਭਾਰਨ, ਜਿਨਾਯ, ਯਾਯ, ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯਯਾਂਿਰ,

26
ਡ: ਅਸਸ ਭੁਡਏਰ
ਅਪਸਯਹਨ
ਅਿਤਯ ਼ਸੰ 
27

਼ਨਯਭਰ ਏ ਯ

ਭ..ਚ.ਡਫਰਮਿ
(ਪ)

ੂਸ, ੱ ਦ ਸਿਯ ਼ਸੰ , ਸੁਰ ਐਾਯਦ, ਸੁਰ ਏਰਾਂ, ੱ ਦ ਐਾਸ, ਨਿਯਾਯ
7814640488

94

਼ਿਨੈ ਏਾਭਯ
ਬਾ਼ੰ ਦਯ ਰ
ਸਤ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ  ਡ
ਪਾੰ ਭਣ ਼ਸੰ 

9877445833

(ਭ)

9877445833

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

9872828111

ਭਚਡਫਰਮਿ
9417848570

(ਭ)
ਭਚਡਫਰਮਿ

9417590206

(ਭ)
ਭ..ਚ.ਡਫਰਮਿ

9872266515
9056832688

ਸਭ ਆਈ/ਸ

(ਪ)
ਸਨਅਯ ਭੁਡਏਰ

ਚਸ ੂਸ

ਅਪਸਯ

9815359977

ਏੀਿਰ ਼ਸੰ 

MPHS (M)

9417657148

ਜਸਿਯ ਼ਸੰ 

MPHS (M)

9417646824

ਅਭਨਦ ਼ਸੰ 

29

(ਭ)
ਭਚਡਫਰਮਿ

(ਭ)
ਭਚਡਫਰਮਿ

ਭਾਏੀਸ ਏਾਭਯ

28

ਭਚਡਫਰਮਿ

ਦਰਜਤ ਏ ਯ

ਭ ਜੱ ਟਾਂ, ਸਾਨ, ਯਹਰਾਂ, ਭੀਯੂਿਰ, ਫਾਯ, ਚੰਸਿ ਜੱ ਟਾਂ, ਐਾਯਦ, ਢੱ ਡ
ਏਰਾਂ, ਝੱ ਜ, ਼ਫੰ ਜੋਂ

ਸਾਯਿਈਜ਼ਯ ਟਭ, ਚਸ ੂਸ

8.ਫੁੱ ਢਾਫੜ
ਡ ਦ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ 
30

ਯਜਨ ਦੀਿ

31

ਫੀਰ ਸ਼ਯਆਨ

9915181450

ਭ..ਚ.ਡਫਰਮਿ
(ਪ)
ਭਚਡਫਰਮਿ

9414894810

(ਭ)

9417881842

ਹਨ ਨਿੰ ਡ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

8289073338

ਾਯ਼ਿੰ ਦੀ ਼ਸੰ 

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

9417527584

਼ਰੰ ਸ ਏਾਭਯ

8

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

ਾਯੂ ਚੱ ਏ
ਝੰ 

ਡ. ਹਯਜਤ ਫਾਧਫਯ,
9463686600

ਸਰੂ ਿਰ ਸ਼ਨਆਰ
ਚੱ ਏ ਏਰਾਂ

95

ਏਾਰ਼ਿੰ ਦਯ ਏ ਯ

ਭ..ਚ.ਡਫਰਮਿ
(ਪ)
ਭਚਡਫਰਮਿ

਼ਿਨ ਏਾਭਯ

(ਭ)

ਏਾਰਦ ਼ਸੰ 

ਏਰਸ IV

ੰ ਡੂਯ ਬਤ

7973868312

8360114348

ਡ: ਸ਼ਿਤ (ਆਯਡ

32

33

਼ਫਸਨਾਯ)

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

਼ਿਸੰ ਫਯ ਰਰ

ਪਯਭ਼ਸਸਟ
ਭ..ਚ.ਡਫਰਮਿ
(ਪ)

ਏਾਰਦ ਼ਸੰ 

ਏਰਸ IV

ਡ: ਸਭ ਭਰਹੂਤਯ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

9417459590

ਨਸ਼ਹਯ ੱ ਤਣ

ਜਦ ਼ਸੰ 

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

9815461630

ਹਯਸ ਏਰੂ ਤ, ਏਰਚਾਯ ਏਰੂ ਟ

ਯਭਨ

ਡ: ਅਨਿਰਤ
ਸਯਫਜਤ ਏ ਯ
ਭਰਏਤ ਼ਸੰ 
ਫਰ਼ਜੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

35

ਜਹਨਾਯ

ਯਜ ਯਣ

ਿਯਸ ਯਣ

34

ਭ਼ਹਤਫਾਯ

9915320052

ਭਚਡਫਰਮਿ
(ਭ)
ਭ..ਚ.ਡਫਰਮਿ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

ਭੀਹਨਾਯ

9478217376

ਭ..ਚ.ਡਫਰਮਿ
(ਪ)

8872091756

HI
ਭਚਡਫਰਮਿ

9914579079

(ਭ)

9876785456

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

ਡ: ਹੀਭੰਤ ਸਯਭ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

਼ਸੰ 

ਸਰਯਆਂ

8146533218

(ਪ)

ਜਸਿਯ

ਯਿ ਇੰ ਦਯਜਤ

਼ਸੰ ਫਰ

ਭਰ, ਫਉਾਯ, ਸਭਯਿਾਂ
ਅਭਯਾਯ

ਚੱ ਏੂਿਰ, ਧਨਆ

9815451359

ਭਾਯਦਾਯ ਜੱ ਟਾਂ

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

96

ਯਭਜਤ

(ਪ)
ਭਚਡਫਰਮਿ

8872091775

(ਭ)

9888055870

ਡ: ਯਨਤ ਏ ਯ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

7837500407

ਸ਼ਤੰ ਦਯ

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

ਸਾਐ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

36

ਭ..ਚ.ਡਫਰਮਿ

ਓਂਏਯ ਼ਸੰ 
ਯਟ ਯਣ

ਜ਼਼ਹਦਾਯ ਛੰ ਤ, ਟੱ ਰਿਿਰ
ਤਿਯਨ, ਭੁਨ ਭੱ ਰਹ

ਭਚਡਫਰਮਿ
(ਭ)
ਭ..ਚ.ਡਫਰਮਿ
(ਪ)
9. ਭੰ ਦਯ ਭੰ ਦਯ

37

38

9

39

40

ਡ. ਅ਼ਬਤੂਜ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

9749400001

ਾਯਸੀਿਏ ਼ਸੰ 

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

9876691313

ਜਤਯ ਼ਸੰ 

ਏਰਸ IV

9463463911

ਡ ਯਜਨਸ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

9463323686

਼ਨਯਭਰ ਼ਸੰ 

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

8196960763

ਸੰ ਨ ਏਾਭਯ

ਡਫਰਮਿ/ਸ

7009401554

ਡ: ਉਏਯ ਼ਸੰ 

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

9915367868

ਯਿ ਸੁਣ

ਮਿ ਿੁਡ

8968566033

ਭਨਜਤ ਏ ਯ

ਡਫਰਮਿ/ਸ

9465069690

ਡ.ਸ਼ਹਰ ਿਨ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

7589104119

਼ਨਯਭਰ ਏ ਯ

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

ਅਯਾਣ ਏਾਭਯ

ਡਫਰਮਿ/ਸ

ਆਰਭਾਯ

ਟੁਯਏਆਨ, ਸਚਸ ਫਜ ਚੱ ਏ
ਡ. ਸ ਼ਸੰ ,
9417286069
ਫਾੱ ਧੂਫਯਏਤ, ੱ ਸ ਫੀਟ, ਭਚਸ ੂਯ

ਭੰ ਡ ਭੰ ਡੀਯ

9417881050
9781603196

97

10 ਸਡੀਚ ਦਸੂਹਾ

10
41

ਏਯਭਜਤ, ਡ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

9872038558

ਡ.ਭਨਜਤ ਼ਸੰ 

ਚ ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ

9464148969

ਸਾ਼ਰੰਦਯ ਼ਸੰ 

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

9872581077

ਾਯਨਭ ਼ਸੰ 

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ ਭੂਫਈਰ ਟਭ (ਸਡਚ ਦਸਿਹ, 100 ਼ਫਸਤ਼ਯਆਂ

ਡ: ਦ਼ਿੰ ਦਯ ਏਾਭਯ ਾਯ,

ਿਰ ਸਯਏਯ ਹਸਤਰ)

ਸਭ, 9463443300

ਭਚਡਫਰਮਿ
(ਭ)

9465859812

ਸਾਯਜਤ ਼ਸੰ 

ਡਯਈਿਯ

9415158638

ਸੰ ਜਿ ਏਾਭਯ

ਏਰਸ IV

7009588334
11 ਸਡੀਚ ਗੜਹਸ਼ੰਕਯ

ਡ: ਅਭਯਜਤ ਼ਸੰ 

ਭੁਡਏਰ ਅ਼ਧਏਯ

9815105368
ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ ਭੂਫਈਰ ਪਰੱਡ ਟਭ 1, ਸਡਚ ੜ੍ਹਸੰਏਯ

ਸ.ਚ. ਨਦ

11

42

ਸਾਐ਼ਿੰ ਦਯ ਏ ਯ
ਸ.ਚ. ਰਾਸ

ਪਯਭ਼ਸਸਟ
ਸਟਪ ਨਯਸ
ਰ.ਟ

ਸ.ਚ. ਏਾਰਦ
਼ਸੰ 

ਏਰਸ IV

98146-81968
ਡ ਚਯਨਜਤ ਰ,

9463854327

ਸਭ, 9872212305

98144-00463

91151-83516

12 ਸਡੀਚ ਭੁਕਯੀਆਂ

12
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ਡ: ਨ ਼ਸੰ 

ਭੁਡਏਰ ਅ਼ਧਏਯ

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯਫਈਰ ਪਰੱਡ ਟਭ 1, ਸਡਚ ਭਾਏੀਯਆਂ

9463778838
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ਡ: ਜ ਼ਸੰ 
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ਯਜਿਯ ਏ ਯ

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

9417677151

ਯਭ ਯਣ

.ਨ.ਭ

9417711349

ਅਿਤਯ ਼ਸੰ 

ਡਯਈਿਯ

9417888657

ਯਪਏ ਭਾਹੰਭਦ

ਏਰਸ IV

7889950548

ਡ ਾਯਦ ਼ਸੰ 

ਭੁਡਏਰ ਅ਼ਧਏਯ

9855432844

਼ਿਜੁ ਏਾਭਯ

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

9815562369

ਿਨ ਯਣ

.ਨ.ਭ

9413852462

ਤਯਸੀਭ ਼ਸੰ 

ਡਯਈਿਯ

6280976758

ਸੂਹਣ ਰਰ

C4

(ਸਭ)9876184187

ਭੁਡਏਰ ਅਪਸਯ ਭੂਫਈਰ ਪਰੱਡ ਟਭ 2, ਸਡਚ ਭਾਏੀਯਆਂ

7508145719
13 ਸੀਚ ਹੁਡਸ਼ਆਯੁਯ

13
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ਡ. ਫਰਦ ਼ਸੰ 

ਭੁਡਏਰ ਅ਼ਧਏਯ

7888726025

ਸ.ਭ.ਟ. ਅ਼ਭਰਤ

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

7009395744

ਭਨਦ ਸੁਣ

ਸਟਪ ਨਯਸ

9464326972

ਸੰ ਦ ਏ ਯ

ਰ.ਟ

9815374866

ਅਯਫਨ
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ਡ: ਜਸ਼ਿੰ ਦਯ ਼ਸੰ 
ਸਭ, 9463307878
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਼ਡੰ ਰ

ਏਰਸ IV

9872628609

ਡ: ਸਯਫਜਤ ਼ਸੰ 

ਭੁਡਏਰ ਸੁਸ਼ਰਸਟ

9876051887

ਏਭਰੀ ਸ ਡ

ਈਨਟ ਭਹਯ

9815985505

ਸਾ਼ਯੰ ਦਯ ਼ਸੰ 

ਪਯਭ. ਅ਼ਧਏਯ

9417676234

ਹਯਜਤ ਼ਸੰ  ਧਭ

ਂ ਿਰੈਂਸ ਡਯਈਿਯ
ਫ

9815596794

ANKIT

ਏਰਸ IV

8219027587

ਸਾਦੀਸ ਯਜਨ ਡ

ਡਆਟਰਸਅਨ

9464318395

ਡ: ਹਯਤ ਼ਸੰ 

ਸਯਜਨ

8146223700

ਅੰ ਼ਭਰਤ

ਪਯਭ਼ਸਸਟ

7009395744

ਾਯਰਤ ਼ਸੰ 

ਂ ਿਰੈਂਸ ਡਯਈਿਯ
ਫ

9417592026

ਾਯ਼ਦਆਰ ਼ਸੰ 

ਡਫਰਮਿ/ਸ

9417973889

ਅਯਫਨ

ਅਯਫਨ
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pbke tkfJI p/Vh ukbe ;kpeK ;?fBeK dh ;{uh (fibQk oZfynk ;/tktK
GbkJh dcso j[f;ankog[o)
bVh
BzL

nkowh BzL ns/ Bkw

gsk

w'pk BzL

1

1461082 jtkbdko okw
fePB

fgzv ns/ vkL
gZ;h ezYh

81460-25715 ;N'o ehgo

d;{jk

2

1552483 jtkbdko
pyPh; f;zx

fgzv ns/ vkL
y[Zvk

94630-12223 ;N'o ehgo

d;{jk

3

10197933 jtkbdko
;[fozdo gkb

fgzv ns/ vkL
p'db

98765-80631 ;N'o ehgo

d;{jk

4

15565583 bK; BkfJe
fdbpkr f;zx

fgzv ns/ vkL
nzpkbk iZNK

89101-68413 ;N'o ehgo

d;{jk

5

15576796 ;?go r[ogqhs
f;zx

fgzv nor'tkb
vkL rVQdhtkbk

94631-95137 ;N'o ehgo

d;{jk

6

15575865 ;?go ;[oihs
f;zx

fgzv nor'tkb
vkL rVQdhtkbk

73842-58168 ;N'o ehgo

d;{jk

7

15575640 jtkbdko
pbdhg f;zx

fgzv xzYkbhnK
vkL rVQdhtkbk

89019-45727 ;N'o ehgo

d;{jk

8

15566916 ;?go joihs
f;zx

fgzv sbtzvh
iZNK vkL
rVQdhtkbk

97792-62636 ;N'o ehgo

d;{jk

9

15575790 ;?go wBdhg
f;zx

fgzv ns/ vkL
X{s ebK

98777-11325 ;N'o ehgo

j[f;ankog[o

10

4878151 f;gkjh
nwoihs f;zx

fgzv ns/ vkL
X{s ebK

62846-37576 ;N'o ehgo

j[f;ankog[o

11

15575787 ;kJhgo
db/o f;zx

fgzv syBh

78899-88133 ;N'o ehgo

j[f;ankog[o

12

15576270 ;kJhgo
gqfsgkb f;zx

fgzv yfvnkbk

98732-61923 Ugo/No

j[f;ankog[o

13

15573200 BkfJe
oDihs f;zx

fgzv ns/ vkL
;heoh

77104-34091 ;N'o ehgo

j[f;ankog[o

14

1458534 jtkbdko
nPtBh e[wko

fgzv ns/ vkL
pvkbk

98767-92285 Ugo/No

j[f;ankog[o

15

15673846 ;{p/dko w/io
nfBb e[wko

fgzv cfcnkb

98766-16715 ;N'o ehgo

j[f;ankog[o

16

2489070 jtkbdko
irihs f;zx

fgzv f;Zp' uZe

73474-93697 ;N'o ehgo

w[e/ohnK
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fNgDh

sfj;hb

17

15470808 dc/dko
nP'e e[wko

fgzv L pfj
y[;ajkbk

70872-14633 Ugo/No

w[e/ohnK

18

14420572 jtkbdko
oki/P e[wko

fgzv L ;hgohnK 94067-31422 Ugo/No

w[e/ohnK

19

15567229 ;?go okw
bkb

20

14816194 BkfJe oe/;a
e[wko

21

fgzv L Xowg[o

84476-21232 Ugo/No

w[e/ohnK

fgzv L pfj
Bzrb

60050-67403 ;N'o ehgo

w[e/ohnK

14483238 jtbdko
gqhsw f;zx

fgzv L Bzrb
fpjkbk

98553-36264 ;N'o ehgo

w[e/ohnK

22

39820270 BkfJe
oDihs f;zx

fgzv L Bzrb
fpjkbk

98787-33005 ;N'o ehgo

w[e/ohnK

23

jtkbdko oiht e[wko

fgzv L Gzrkbk

w[e/ohnK

24

BkfJe oe/;a e[wko

fgzv L Gzrkbk

94658-85644 ;N'o ehgo
88686-64049 ;N'o ehgo

25

;{p/dko BoziD f;zx

fgzv L y[okbrVQ

rVQPzeo

26

BkfJp ;{p/dko pjkdo
f;zx

fgzv L BZZ Z Z ;oK

94630-14144 Ugo/No
94654-03894 Ugo/No

27

;{p/dko oki eoB f;zx

fgzv L vZb/tkb

rVQPzeo

28

jtkbdko XzB oki

fgzv L vZb/tkb

98786-76007 Ugo/No
98783-05939 ;N'o ehgo

29

jtkbdko wfjzdo bkb
r'o;h

fgzv L vZb/tkb

98769-11275 ;N'o ehgo

rVQPzeo

30

;{p/dko ow/;a e[wko

fgzv L vZb/tkb

rVQPzeo

31

jtkbdko gq/w ;aowk

fgzvL fpzM'

94664-64769 Ugo/No
94650-61243 Ugo/No

32

jtkbdko n;atBh e[wko

fgzvL fpzM'
nubg[o

84375-65415 ;N'o ehgo

rVQPzeo

33

;{p/dko pbpho f;zx

fgzv L cZb/tkb

rVQPzeo

34

jtkbdko BkE f;zx

fgzv L Bidhe
wkjb g?b;
rVQ;zaeo

94638-55017 ;N'o ehgo
94649-30820 ;N'o ehgo
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w[e/ohnK

rVQPzeo

rVQPzeo

rVQPzeo

ਨੈਸਨਰ ਡਡਜਾਸਟਯ ਭਨੇਜਭੈਂਟ ਅਥਾਯਟੀ
ਭਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦ ਘੱ ਟ ਘੱ ਟ ਭਾ ਦੰ ਡਾਂ ਦ ਡਦਸ਼ਾ ਡਨਯਦਸ
ਜਾਣਕਾਯੀ:
਼ਡਜਸਟਯ ਭੁਨੇਜਭੈਂਟ ਏਟ ਦੀ ਸੁਏਿਨ 12 ਼ਿਚ, ਨੈਿਨਰ ਼ਡਜਸਟਯ ਭੁਨੇਜਭੈਂਟ
ਆਥਯਟ ਨਿੰ ਇਹ ਅਐ਼ਤਆਯ ਼ਦੱ ਤੀ  ਹਨ ਼ਏ ਉਹ ਏਾਦਯਤ ਆਪਤਾਂ ਤੋਂ ਰਬ਼ਿਤ ਼ਿਅਏਤਆਂ ਨਿੰ ਭਰ
ਸਹਇਤ ਦੀਣ ਿਸਤੀ ਸਹਇਤ ਦੀਣ ਰਈ ਼ਦਸ ਼ਨਯਦੀਿ ਜਯ ਏਯੀ ਼ਜੰ ਨਹਾਂ ਼ਿੱ ਚ ਇਹ ਿ਼ਭਰ ਹੂਿੀ:
(ੳ)

ਸਹਇਤ ਏੁਾਂ ਼ਿਚ ਬੂਜਨ, ਣ ਿਰੀ ਣ, ਡਏਟਯ ਸਹਇਤ, ਸਪ ਸਪਈ ਸਫੰ ਧ ਜਯਿਯ ਹੂਣ।

(ਅ)

਼ਿਧਿਿਾਂ ਅਤੀ ਅਨਥ ਰਈ ਼ਿਸੀਸ ਰਫੰਧ ਏਤੀ ਜਣ।

(ੲ)

ਜਨ ਨਾਏਸਨ ਤੀ ਅਤੀ ਯਹਾਂ ਦੀ ਢ਼ਹ ਜਣ ਤੀ ਿਧਿ ਯਹਤ ਼ਦੱ ਤ ਜਿੀ ਅਤੀ ਯੂਜ ਯੂਟ ਦੀ ਸਧਨਾਂ ਨਿੰ
ਨ਼ਿਆਇਆ ਜਿੀ।

(ਸ)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਿ ਹੂਯ ਏੂਈ ਸਹਇਤ ਜੂ ਜਯਿਯ ਹੂਿੀ।
ਇਸ ਏਟ ਦੀ ਸੁਏਿਨ 19 ਅਨਾਸਯ, ਯਜ ਸਯਏਯ, ਯਜ ਼ਿਚ ਆਪਤਾਂ ਨਰ ਰਬ਼ਿਤ ਹੂ

਼ਿਅਏਤਆ ਰਈ ਭਰ ਸਹਇਤ ਦੀ ਭ ਼ਨਿ਼ਚਤ ਏਯਨ ਿਸਤੀ ਼ਿਸਥਯਿਯਿਏ ਹਦਇਤਾਂ ਜਯ ਏਯੀ
ਅਤੀ ਇਹ ਸਹਇਤ ਼ਏਸੀ ਿ ਹਰਤ ਼ਿਚ ੱ ਟ ੱ ਟ ਼ਨਿ਼ਚਤ ਏਤੀ ਭ ਦੰ ਡ ਜੂ ਼ਏ ਨੈਿਨਰ ਅਥਯਟ ਿੱ ਰੋਂ
਼ਨਿਚਤ ਏਤੀ  ਹਨ ੱ ਟ ਨਹੀਂ ਹੂਿੀ।
ਇਸ ਰਈ ਼ਜਸ ਤਯਹ ਼ਏ ਏਟ ਼ਿਚ ਇਹ ਅ਼ਧਏਯ ਼ਦੱ ਤ ਼ਆ ਹੁ, ਨ.ਡ.ਭ. ਨੇ
ਆਪਤ ਦਾਆਯ ਰਬ਼ਿਤ ਼ਿਅਏਤਆਂ ਨਿੰ ਯਹਤ ਦੀਣ ਰਈ ਏਾਝ ੱ ਟੂ ੱ ਟ ਭ ਦੰ ਡ ਫਣ ਹਨ।
ਉਯੂਏਤ ਼ਦਿ ਼ਨਯਦੀਿਾਂ ਨਿੰ ਅੰ ਼ਤਭ ਯਿ ਦੀਣ ਤੋਂ ਼ਹਰਾਂ ਨ.ਡ.ਭ. ਼ਿਚ ਨਡਰ ਭੰ ਤਯ਼ਰਆਂ/
ਬਯਤ ਸਯਏਯ ਦੀ ਼ਿਬਾਂ ਼ਜੰ ਨਹਾਂ ਼ਿਚ ਯਜ ਸਯਯਏਾਂ ਦੀ ਆਰ ਅ਼ਧਏਯਆਂ ਨੇ ਬ ਼ਰਆ ਅਤੀ ਦੀਿ
ਏਭਤ ਸਾਝਅ ਼ਦੱ ਤੀ । ਉਯੂਏਤ ਭ਼ਟੰ ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਆ ਼ਆ ਼ਏ ਯਜ ਨਿੰ ੱ ਟੂ ੱ ਟ ਭਦੰ ਡ ਯੱ ਐਣ
ਸਫੰ ਧ ਜੂ ਼ਦਿ ਼ਨਯਦੀਿ ਼ਦੱ ਤੀ ਜਣ ਉਹ ਸਧਯਣ ਅਤੀ ਰਿ ਹੂਣ ਮੂ ਹੂਣ।
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1.

ਯਾਹਤ ਅਤ ਭੁੜ ਿਸਾਉ ਕੇਂਾਂ ਦੀ ਡਯਬਾਸ਼ਾ:-

ਯਹ਼ਤ ਼ਿਿਯ ਅਤੀ ਭਾੜ੍ ਿਸਉ ਏੈਂ ਸਥ਼ਤ ਏਤੀ ਜਣ ਤਾਂ ਜੂ ਆਪਤਾਂ ਤੀ ਼ੜ੍ਤ ਰੂ ਏਾਂ ਨਿੰ ਠ਼ਹਯਇਆ ਜ
ਸਏੀ। ਇਹ ਏੈਂ ਆਯਜ ਹੂਣੀ ਅਤੀ ਭਾਢਰਆਂ ਜਯਿਯਤਾਂ ਸ਼ਹਤ ਹੂਣੀ। ਜਦੋਂ ਹਰਤ ਆਭ ਿਯੀ ਹੂ ਜਾਂਦੀ ਹਨ
ਤਾਂ ਏੁਾਂ ਼ਿਚ ਆ ਰੂ ਏਾਂ ਨਿੰ ਉਤਿ਼ਹਤ ਏਤ ਜਿੀ ਼ਏ ਉਹ ਆਣੀ ਆਣੀ ਯਾਂ ਼ਿਚ ਚਰੀ ਜਣ।
ਏਈ ਿਯ ਇਸ ਤਯਹ ਹਾੰ ਦ ਹੁ ਼ਏ ਯਜ ਸਯਏਯ/ ਼ਜਰਹ ਰਿਸਨ ਨ.ਡ.ਭ. ਦਾਆਯ ਸਾਝ  ਼ਦਿ
਼ਨਯਦੀਸ ਦ ਰਣ ਆਪਤਾਂ ਦੀ ਼ਹਰੀ ਹ ਼ਦਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਏਯ ਉਦੀ, ਇਸ ਰਈ ਹੀਠ ਼ਰ਼ਐਆ ਤਯਏ
ਅਨਇਆ ਜਿੀ:
(ੳ)

਼ਹਰੀ ਼ਤੰ ਨ ਼ਦਨ ------- ਼ਜਥੋਂ ਤੱ ਏ ਸੰ ਬਿ ਹੂਿੀ ਫਾ਼ਨਆਦ ਼ਨਮਭਾਂ ਦ ਰਣ ਏਤ ਜਿੀ।

(ਅ)

4 ਤੋਂ 10 ਼ਦਨ ---------- ਨ.ਡ.ਭ. ਦਾਆਯ ਸਾਝ ਇਨਹਾਂ ਼ਦਸ ਼ਨਯਦੀਿ ਤੀ ਚੱ ਰਣ ਦ
ਏੂ਼ਿਸ ਏਤ ਜਿੀ।

(ੲ)

11 ਼ਦਨ ਅਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਯ------ ਨ.ਡ.ਭ. ਦਾਆਯ ਼ਦੱ ਤੀ ਼ਨਯਦੀਿ ਦ ਰਣ ਏਤ ਜਿੀ।
ਆਪਤ ਿਰ ਜਹਾਂ ਤੀ ਬਿਭ ਜਰਿਮਿ ਆ਼ਦ ਼ਜਹੀ ਪੁਏਟਯ ਿ ਰਬ਼ਿਤ ਹਾੰ ਦੀ ਹਨ ਼ਜਸ ਸਫੰ ਧ ਯਹਤ

ਦੀਣ ਰਈ ਰਿਸਨ ਅਤੀ ਹੂਯਾਂ ਦ ਮੂ ਹੂਣਾਂ ਜਯਿਯ ਹੁ। ੱ ਟੂ ੱ ਟ ਯਹਤ ਸਫੰ ਧ ਭ ਦੰ ਡ ਫਣਉਂਦੀ ਸਭੇਂ ਇਹ
ਭਾਿਏਰਾਂ ਿ ਼ਧਆਨ ਼ਿਚ ਯੱ ਐਆ ਜਣ:

2.

ਯਾਹਤ ਕੈਂਾਂ ਡਿਚ ਯਾਹਤ ਡਸ਼ਿਯ ਦ ਸਫੰ ਧ ਡਿਚ ਘੱ ਟ ਘੱ ਟ ਭਾ ਦੰ ਡ:

(ੳ)

ਯਜ/ਏੇਂਦਯ ਸਸਤ ਰੀਦਸ/਼ਜਰਹ ਰਿਸਨ, ਸਥਨ, ਇਭਯਤ, ਼ਜਸ ਤਯਹ ਼ਏ ਸਏਿਰ ਆਣਿੜ੍

ਸੈਂਟਯ/ ਚੱ ਏਯਿਤ ਼ਿਿਯ/ ਏ਼ਭਉ਼ਨਟ ਸੈਂਟਯ/ ਭੁ਼ਯਜ ੁਰਸ ਆ਼ਦ ਦ ਼ਹਚਣ ਼ਹਰਾਂ ਤੋਂ ਏਯਨ ਿਸਤੀ
ਜਯਿਯ ਏਦਭ ਉਠਉਣੀ ਤਾਂ ਇਨਹਾਂ ਯਹਤ ਼ਿਿਯਾਂ ਦ ਤਯਹਾਂ ਆਪਤ ਆਉਣ ਤੀ ਰਬ਼ਿਤਾਂ ਨਿੰ ਠ਼ਹਯਉਣ ਿਸਤੀ
ਇਸਤੀਭਰ ਏਤ ਜ ਸਏੀ।
(ਅ)

ਆਪਤ ਤੋਂ ਫਅਦ ਰਬ਼ਿਤ ਼ਿਅਏਤਆਂ ਨਿੰ ਠ਼ਹਯਉਣ ਰਈ ਫਹਾਤ ਼ਜਆਦ ਛੱ ਤ ਿਰ ਜਹਾਂ ਦ

ਜਯਿਯਤ ਹੂਿੀ। ਅੰ ਼ਤਭ ਭੂਏੀ ਉਯ ਼ਤਆਯਆਂ ਅਤੀ ਉੱਚ ਏਭਤ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਯਜ/ਏੇਂਦਯ ਿਸਤ ਰੀਦਸਾਂ
ਨਿੰ ਚਹਦ ਹੁ ਼ਏ ਉਹ ਼ਹਰਾਂ ਹ ਉਤਦਨ ਏਯਤ/ਸਰਇਯਾਂ ਨਰ ਼ਹਰਾਂ ਤੋਂ ਹ ਪੁਏਟਯ ਼ਿਚ ਼ਤਆਯ
ਏਤੀ ਯਹਤ ਼ਿਿਯ/ਟੁਟਾਂ/ਐ਼ਨਆਂ/ਇੱ ਏ ਜਹਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਯ ਜਹਾਂ ਤੋਂ ਰੁ ਏੀ ਜਣ ਿਰੀ ਐ਼ਨਆਂ ਜਦੋਂ ਏੈਂ
ਸਥ਼ਤ ਹੂਣ ਤੀ ਤੂੜ੍ ਏੀ ਸਰਇਯਾਂ ਨਿੰ ਿ਼ਸ ਏਤ ਜ ਸਏੀ। ਇਸ ਤਯਹ ਦੀ ਇੰ ਤਜਭ ਏਯਨ ਨਰ ਏੈਂ
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ਸਥ਼ਤ ਏਯਨ ਼ਿਚ ਹੂਣ ਿਰ ਦੀਯ ਤੋਂ ਅਤੀ ਜਯਾਯ ਸਰਈ ਏਤ ਜਣ ਿਰਆਂ ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਭ਼ਹੰ ੀ ਼ਫਰਾਂ
ਤੋਂ ਿ਼ਚਆ ਜ ਸਏੀ।
(ੲ)

ਯਹਤ ਏੇਂਦਯਾਂ ਼ਿਐੀ ੜ੍ਤਾਂ ਨਿੰ ਠ਼ਹਯਉਣ ਿਸਤੀ ਼ਫਜਰ ਦ ਭਾਢਰ ਸਹਿਰਤ ਿਰ 3.5 sq ਭਟਯ

ਦ ਢ਼ਏਆ ਹੂਇਆ ਐੀਤਯ ਹੂਿੀ। ਹੜ੍ ਐੀਤਯਾਂ ਼ਿਚ ਭਏਨਾਂ ਦ ਬਿਭ/ਛੱ ਼ਤਆ ਼ਐੀਤਯ ੱ ਟ ਹੂਣ ਏਯਏੀ
ਇਹ ੱ ਟੂ ੱ ਟ ਐੀਤਯ ਟਇਆ ਿ ਜ ਸਏਦ ਹੁ। ਐਸ ਤੂਯ ਤੀ ਅੂਯਤਾਂ ਼ਿਧਿਿ ਅਤੀ ਫੱ ਼ਚਆ ਦ ਸਾਯੱ਼ਐਆ
ਅਤੀ ੂਨਅਤ ਦ ਼ਐਆਰ ਯੱ ਼ਐਆ ਜਿੀ। ਅਹਜ ਼ਿਅਏਤਆਂ ਫਾੱ ਢੀ ਅਤੀ ਼ਫਭਯ ਭਯਜਾਂ ਦੀ ਰਈ ਐਸ
ਇੰ ਤਜਭ ਏਤੀ ਜਣ।
(ਸ)

ਯਹਤ ਏੇਂਦਯ ਆਯਜ ਼ਏਸਭ ਦੀ ਹੂਣੀ ਅਤੀ ਜਦੋਂ ਉ਼ਸ ਐੀਤਯ ਼ਿਚ ਹਰਤ ਆਭ ਿਯੀ ਹੂ ਜਣੀ ਤਾਂ

ਇੰ ਨਹਾਂ ਨਿੰ ਫੰ ਦ ਏਯ ਼ਦੱ ਤ ਜਿੀ।
(ਹ)

ਮੂ ਭਤਯਾਂ ਼ਿਚ ਸਈਟਾਂ, ਜਨਸੰ ਼ਐਆਂ ਦ ਣਤ ਅਨਾਸਯ ਰੱਬਆ ਜਣਆਂ ਅਤੀ ਿੱ ਡੀ

ਿ਼ਹਯ/ਏਸ਼ਫਆਂ ਦੀ ਰਨ ਅਤੀ ਼ਿਏਸ ਏਯਨ ਦੀ ਦੂਯਨ ਹ ਼ਹਰਾਂ ਤੋਂ ਹ ਼ਨਯਧ਼ਯਤ ਏਯ ਰਈਆ ਜਦ।

3.

ਯਾਹਤ ਕੈਂਾਂ ਡਿਚ ਬਜਨ ਸਫੰ ਧੀ ਭਾ ਦੰ ਡ:

(ੳ)

ਫੱ ਼ਚਆ ਅਤੀ ਦਾੱ ਧ ਼ਰਉਣ ਿਰਆ ਭਿਾਂ ਰਈ ਦਾੱ ਧ ਅਤੀ ਦਾੱ ਧ ਤੋਂ ਫਣੀ ਦਯਥਾਂ ਦ ਇੰ ਤਜਭ ਏਤ

ਜਿੀ। ਯਹਤ ਼ਿਿਯਾਂ/ਏੈਂਾਂ ਼ਿਚ ਹਯ ਸੰ ਬਿ ਏੂ਼ਿਸ ਏਤ ਜਿੀ ਼ਏ ਭੂਜਿਦ ਹਰਤਾਂ ਼ਿਚ ਯ਼ਹ ਯਹੀ ਰਬ਼ਿਤ
਼ਿਅਏਤਆਂ (ਐਸ ਏਯਏੀ ਫਾੱ ਢੀ ਰੂ ਏਾਂ ਅਤੀ ਫੱ ਼ਚਆ) ਰਈ ਮੂ ਭਤਯ ਼ਿਚ ਬੂਜਨ ਉਰਫਧ ਹੂਿੀ।
(ਅ)

ਬਈਚਯੀ ਅਤੀ ਏੈਂ ਦ ਯਸੂਈ ਦ ਸਪ ਸਪਈ ਿਸਤੀ ਮੂ ਏਦਭ ਚਾੱ ਏੀ ਜਣ, ਡੱ ਫ ਫੰ ਦ ਬੂਜਨ

ਦਯਥਾਂ ਨਿੰ ਿੱ ਡਣ ਤੋਂ ਼ਹਰਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦ ਼ਤਆਯ ਏਯਨ ਦ ਼ਭਤ ਅਤੀ ਐਯਫ ਹੂਣ ਦ ਼ਭਤ ਦ ਼ਧਆਨ
ਯੱ ਼ਐਆ ਜਿੀ।
(ੲ)

ਇਹ ਮਏਨ ਫਣਇਆ ਜਿੀ ਼ਏ ਆਦਭਆਂ ਅਤੀ ਅੂਯਤਾਂ ਨਿੰ ੱ ਟੂ ੱ ਟ 2400 ਼ਏਰੂ ਏਰੂ ਯ ਰਤ ਼ਦਨ

ਦ ਬੂਜਨ ਼ਦੱ ਤ ਜਿੀ। ਫੱ ਚੀ/ਫਹਾਤ ਛੂਟੂ ਫੱ ਼ਚਆਂ ਨਿੰ ਰਤ ਼ਦਨ 1700 ਼ਏਰੂ ਏਰੂ ਯ ਦ ਬੂਜਨ ਼ਦੱ ਤ ਜਿੀ।

4.

ਯਾਹਤ ਕਾਂ ਡਿਚ ਾਣੀ ਸਫੰ ਧੀ ਭਾਦੰ ਡ:

(ੳ)

ਮੂ ਭਤਯ ਼ਿਚ ਼ਨੈੱਜ ਸਪ ਸਪਈ ਅਤੀ ਹੱ ਥ ਸਪ ਏਯਨ ਿਸਤੀ ਣ ਉਰਫੱ ਧ ਏਯਿਇਆ

ਜਿੀ।
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(ਅ)

ਇਹ ਮਏਨ ਫਣਇਆ ਜਿੀ ਼ਏ ਯਹਤ ਏੁਾਂ ਼ਿਚ ੱ ਟੂ ੱ ਟ ਰਤ ਼ਿਅਏਤ ਼ਤੰ ਨ ਰਟਯ ਣ ਿਰ

ਣ ਉਰਫਧ ਏਯਿਇਆ ਜਿੀ। ਯਜ/ਏੇਂਦਯ ਿਸਤ ਰੀਦਿ/ ਼ਜਰਹ ਰਿਸਨ ਇਸ ਭਤਯਾਂ ਨਿੰ ਉਸ ਐੀਤਯ
ਦੀ ਬੂੂ਼ਰਏ, ਜੰ ਨ ਅੰ ਏ਼ੜ੍ਆ ਅਤੀ ਸਭ਼ਜਏ ਯਤਆਂ ਅਨਾਸਯ ਼ਨਯਧ਼ਯਤ ਏਯ ਸਏਦ ਹੁ। ਜੀਏਯ ਏੂਈ ਹੂਯ
ਸਪ ਣ ਦੀ ਸਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ੱ ਟੂ ੱ ਟ ਦੂ ਿਯ ਏੁਰੂਯਨੇ਼ਟਡ ਏਤ ਣ ਉਰਫਧ ਏਯਿਇਆ ਜਿੀ।
(ੲ)

ਇਹ ਮਏਨ ਫਣਉਨ ਰਈ ਼ਏ ਣ ਮੂ ਭਤਯ ਼ਿਚ ਉਰਫਧ ਹੂਿੀ, ਣ ਸਰਈ ਏਯਨ ਿਰ

ਸਯੂਤ ਯਹਤ ਼ਿਿਯ/ਏੈਂ ਦੀ ਿੀਹੜ੍ੀ ਼ਿਚ ਹ ਤਯਜਹ ਤੂਯ ਤੀ ਸਥਤ ਏਤ ਜਿੀ। ਼ਪਯ ਿ ਜੀਏਯ ਣ ਦ
ਸਰਈ ਟਿਟ ਨਰ ਉਰਫਧ ਹੁ ਤਾਂ ਣ ਦ ਸਯੂਤ ਯਹਤ ਏੇਂਦਯ ਤੋਂ 500 ਭਟਯ ਦ ਦਿਯ ਤੋਂ ਼ਜਆਦ ਨ
ਹੂਿੀ।

5.

ਯਾਹਤ ਕੈਂਾਂ ਡਿਚ ਸਪਾਈ ਦ ਭਾ ਦੰ ਡ:

(ੳ)

ਖਾਡਨਆਂ ਦੀ ਡਗਣਤੀ: ਰਤ 30 ਼ਿਅਏਤਆਂ ਰਈ 1 ਐਨੇ ਦ ਇੰ ਤਜਭ ਫਣਇਆ ਜਿੀ।

ਅੂਯਤਾਂ ਅਤੀ ਫੱ ਼ਚਆਂ ਿਸਤੀ ਐਨੇ ਅਤੀ ਨਹਉਣ ਿਰ ਐੀਤਯ ਿੱ ਐਯ ਫਣਇਆ ਜਿੀ। ਐਨੇ / ਨਹਉਣ ਦੀ
ਭੰ ਤਿ ਰਈ ੱ ਟੂ ੱ ਟ 15 ਰਟਯ ਰਤ ਼ਿਅਏਤ ਦ ਦ ਇੰ ਤਜਭ ਏਯਨ ਦ ਜਯਿਯਤ ਹੁ। ਐ਼ਨਆ ਼ਿਚ
ਹੱ ਥ ਧੂਣ ਦ ਸਾ਼ਿਧ ਮਏਨ ਫਣਈ ਜਿੀ। ਼ਫਭਯਆਂ ਦੀ ਪੁਰਣ ਨਿੰ ਯੂਏਣ ਰਈ ਏਦਭ ਚਾੱ ਏੀ ਜਣ। ਅੂਯਤਾਂ
ਰਈ ਭਣਏ ਼ਏੱ ਟਾਂ ਼ਜਸ ਼ਿਚ ਸਹ ਰੀ ਫਰ ਰੱੀ ਹੂਣ ਨੈ਼ਏਨ ਅਤੀ ਨਿਟ ਹੂਣ ਏਜ ਦੀ ਫੁ ਦ ਇੰ ਤਜਭ
ਏਤ ਜਿੀ।
(ਅ)

ਐਨੇ ਯਹਤ ਏੁਾਂ ਤੋਂ 50 ਭਟਯ ਦ ਦਿਯ ਤੋਂ ਼ਜਆਦ ਨ ਹੂਣ। ਟੂ ਿਰੀ ਐਨੇ ਅਤੀ ਸੱ ਏੀ ਜਣ

ਿਰੀ , ਜਭਨ ਣ ਤੋਂ ੱ ਟੂ ੱ ਟ 30 ਭਟਯ ਤੀ ਹੂਣ ਅਤੀ ਐਨੇ ਦ ਤੱ ਰ ਣ ਦੀ ਸਤਯ ਤੋਂ 1.5 ਭਟਯ
ਉਯ ਹੂਿੀ।
(ੲ)

ਨਰਆਂ ਜਾਂ ੰ ਦੀ ਣ ਦ ਿਹਅ ਣ ਦੀ ਫਹਯ ਸਯੂਤ ਜਾਂ ੱ ਟ ਡਾੰ ਈ ਿਰੀ ਸਯੂਤ ਿੱ ਰ ਨ ਹੂਿੀ।

6.

ਯਾਹਤ ਕਾਂ ਡਿਚ ਡਾਕਟਯੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦ ਭਾ ਦੰ ਡ:

(ੳ)

ਰਬ਼ਿਤ ਰੂ ਏਾਂ ਦੀ ਯਹਤ ਏੁਾਂ ਼ਿਚ ਭੂਫਇਰ ਭੁਡਏਰ ਟਭਾਂ ਬਯਭਣ ਏਯਨ। ਛਿਤ ਦ ਼ਫਭਯ

ਪੁਰਣ ਤੋਂ ਫਚਅ ਰਈ ਏਦਭ ਚਾੱ ਏੀ ਜਣ।
(ਅ)

ਜੀਏਯ ਯਹਤ ਏੈਂ ਰੰਫੀ ਸਭੇਂ ਤੱ ਏ ਜਯ ਯ਼ਹੰ ਦੀ ਹਨ ਤਾਂ ਭਨ਼ਸਏ ਇਰਜ ਰਈ ਰੂ ੜ੍ਦੀ ਇੰ ਤਜਭ ਏਤੀ

ਜਣ।
(ੲ)

ਸਹਇਤ ਼ਿਿਯ ਸਥ਼ਤ ਏਤੀ ਜਣ ਅਤੀ ਇੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਸੰ ਯਏ ਨੰਫਯ ਅਤੀ ਿੀਯਿੀ ਯਹਤ ਼ਸਿਯਾਂ ਼ਿਚ

ਫੂਯਡਾਂ ਉਯ ਰ ਜਣ ਅਤੀ ਰੂ ਏਾਂ ਨਿੰ ਦੱ ਸਣ ਿਸਤੀ ਇਿ਼ਤਹਯ ਿ ਼ਦੱ ਤੀ ਜਣ।
(ਸ)

ਯਬਿਤ ਅੂਯਤਾਂ ਦੀ ਸਾਯੱ਼ਐਤ ਯਜਨਣ ਰਈ ਸਥਨਏ ਰਿਸਨ ਜਯਿਯ ਭਾਢਰੀ ਇੰ ਤਜਭ ਏਯੀ।
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(ਹ)

਼ਹਰਾਂ ਤੋਂ ਹ ਸਯਏਯ/਼ਨੈੱਜ ਹਸਤਰਾਂ ਦੀ ਡਏਟਯਾਂ/ੁਯ-ਭੁਡਏਰ ਸਟਪ ਦੀ ਨਰ ਼ਹਰ ਹ

ਸੰ ਯਏ/ਇੰ ਤਜਭ ਏਯ ਏੀ ਯੱ ਐੀ ਜਣ ਤਾਂ ਜੂ ਯਹਤ ਏੁਾਂ ਼ਿਚ ਰਬ਼ਿਤ ਼ਿਅਏਤਆਂ ਦ ਦੀਐਬਰ ਏਯਨ ਰਈ
ਉਨਹਾਂ ਨੇ ੱ ਟ ਸਭੇਂ ਼ਿਚ ਉਰਫਧ ਏਯਿਇਆ ਜ ਸਏੀ। ਉਨਹਾਂ ਰਬ਼ਿਤ ਰੂ ਏ, ਼ਜਨਹਾਂ ਨਿੰ ਇਰਜ/ ਅਯੀਿਨ
ਆ਼ਦ ਿਸਤੀ ਹਸਤਰ ਿਸਤੀ ਯੁਪਯ ਏਤ ਜਾਂਦ ਹੁ, ਦੀ ਰਈ ਰੂ ੜ੍ੀਂਣ ਮਤਮਤ ਦੀ ਸਧਨ ਉਰਫਧ
ਏਯਿ ਜਣੀ।
(ਏ)

ਜੀਏਯ ਹਦਸ/ਦਾਯਟਨ ਼ਿਚ ਫਹਾਤ ਼ਜਆਦ ਭਤਾਂ ਹਾੰ ਦਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਰਈ ਼ਹਰਾਂ ਤੋਂ ਹ

ਏੰ ਨਟਜੁਨਸ ਰਨ ਼ਤਆਯ ਏਯ ਼ਰਆ ਜਿੀ।

7.

ਡਿਧਿਾਿਾਂ ਅਤ ਮਤੀਭਾਂ ਦੀ ਯਾਹਤ ਰਈ ਭਾ ਦੰ ਡ:

(ੳ)

ਹਯ ਏੈਂ ਼ਿਚ ਅੱ ਰ ਤੋਂ ਯ਼ਜਸਟਯ ਼ਤਆਯ ਏਤੀ ਜਣ ਼ਜੰ ਨਾਂ ਼ਿਚ ਹਦਸੀ ਏਯਨ ਉਹ ਯਤਾਂ ਜੂ

਼ਿਧਿ ਹੂ ਈਆਂ ਹਨ ਅਤੀ ਫੱ ਚੀ ਜੂ ਮਤਭ ਹੂ  ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਿੀਯਿੀ ਦਯਜ ਏਤੀ ਜ ਸਏਣ। ਇੰ ਨਹਾਂ ਦ
ਿਯ ਜਣਏਯ ਯ਼ਜਸਟਯ ਼ਿਚ ਦਯਜ ਏਤ ਜਿੀ, ਸਫੰ ਧਤ ਅਪਸਯ ਇਸ ਨਿੰ ਏਉਂਟਯ ਸਈਨ ਏਯੀ ਅਤੀ ਇਹ
ਯ਼ਜਸਟਯ ਼ਜਰਹਾਂ ਰਿਸਨ ਦੀ ਸ ੱ ਏੀ ਼ਯਏਯਡ ਦੀ ਤਯ ਤੀ ਯੱ ਐੀ ਜਣ।
(ਅ)

਼ਿਧਿਿਾਂ ਅਤੀ ਮਤਭ ਜੂ ਆਣੀ ਼ਯਿਯਾਂ ਨਰੂ ਼ਿਛੜ੍  ਹਨ ਦ ਐਸ ਦੀਐਬ ਏਤ ਜਿੀ।

(ੲ)

਼ਜਰਹ ਰਿਸਨ ਼ਿਧਿਿ ਨਿੰ ਸਯਟ਼ਪਏੀਟ ਜਯ ਏਯਨ ਼ਜਸ ਼ਿਚ ਼ਰਐਣ ਼ਏ ਹਦਸੀ ਼ਿਚ ਇਸ ਨਿੰ

ਆਣ ਤ ਿ ਼ਦੱ ਤ ਹੁ ਅਤੀ ਇਹ ਸਯਟ਼ਪਏੀਟ ਹਦਸੀ ਦੀ ਹੂਣ ਦੀ 15 ਼ਦਨਾਂ ਦੀ ਅੰ ਦਯ ਜਯ ਏਤ ਜਿੀ।
(ਸ)

ਜੀ ਼ਿਧਿ/਼ਯਿਯ ਆਯ਼ਥਏ ਤਯ ਤੀ ਏਭਜੂਯ ਹੁ ਤਾਂ ਰਿਸਨ ਉਸ ਦੀ ਤ ਦਆਂ ਅੰ ਼ਤਭ

਼ਏ਼ਯਆਿਾਂ ਰਈ ਰੂ ੜ੍ੀਂਦ ਼ਿੱ ਤ ਸਹਇਤ ਦੀਿੀ ਅਤੀ ਇਹ ਐਯਚ ਫਅਦ ਼ਿਚ ਼ਦੱ ਤ ਜਣ ਿਰ ਼ਿੱ ਤ
ਸਹਇਤ / ਯਹਤ ਜੂ ਼ਏ ਸਯਏਯ ਦਾਆਯ ਼ਦੱ ਤ ਜਣ ਹੁ ਼ਿਚੋਂ ਏੱ ਟ ਰਈ ਜਿੀ।
(ਹ)

਼ਿਧਿ ਅਤੀ ਮਤਭ ਫੱ ਼ਚਆ ਨਿੰ ਰੂ ੜ੍ੀਂਦ ਼ਿੱ ਤ ਸਹਇਤ ਅਤੀ ਸਯਏਯ ਸਹਇਤ ਹਦਸੀ ਦੀ ਹੂਣ ਦੀ

45 ਼ਦਨਾਂ ਦੀ ਅੰ ਦਯ ਦੀਣ ਦੀ ਇੰ ਤਜਭ ਏਤੀ ਜਣ। ਮਤਭ ਫੱ ਼ਚਆ ਨਿੰ ਿ ਇਸੀ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਸਯਟ਼ਪਏੀਟ ਜਯ
ਏਤੀ ਜਣ ਅਤੀ ਇੰ ਨਹਾਂ ਫੱ ਼ਚਆਂ ਦ ਦੀਐਬਰ ਸਹ ਤਯਏੀ ਨਰ ਏਤ ਜਿੀ ਅਤੀ ਸਯਏਯ ਦਾਆਯ ਼ਦੱ ਤੀ ਜਣ
ਿਰੀ ਪੰ ਡ ਼ਏਸੀ ਸਯਏਯ ਫੈਂਏ ਼ਿਚ ਸਾਂਝ ਐਤ ਐਾਰ ਏੀ ਯੱ ਐੀ ਜਣ ਼ਜਸ ਼ਿਚ ਏਾਰੁਏਟਯ/਼ਡਟ ਏ਼ਭਿਨਯ
ਇਸ ਫੈਂਏ ਅਏਉਂਟ ਦ ਼ਹਰ ਐਤ ਧਯਏ ਹੂਣੀ। ਸਹ ਯਿ਼ਯਸ ਰਈ ਇਸ ਦ ਼ਿਆਜ ਫੱ ਚੀ/ਸਯਰਸਤ
ਨਿੰ ਹਯ ਭਹਨੇ ਼ਦੱ ਤ ਜਿੀ। ਫੱ ਚੀ ਦ ਼ਸੱ ਼ਐਆ ਼ਜਰਹ/ ਸਥਨਏ ਰਿਸਨ ਮਏਨ ਫਣ।
(ਏ)

਼ਜੱ ਥੂ ਤੱ ਏ ਜਨ ਨਾਏਸਨ ਏਯਏੀ ਿਧਿ ਭਰ ਸਹਇਤ ਯਾਂ ਨਿੰ ਹੂਣ ਿਰੀ ਨਾਏਸਨ ਦ ਬਯਈ ਅਤੀ

ਾਜਯੀ ਦੀ ਸਧਨ ੁਦ ਏਯਨ ਰਈ ਸਹਇਤ ਉਸ ਸਫੰ ਧ ਜੂ ਭ ਦੰ ਡ ਬਯਤ ਸਯਏਯ (ਭੰ ਤਯਰ ਰ਼ਹ
਼ਿਬ) ਦਾਆਯ ਸ.ਡ.ਆਯ.ਪ ਿੱ ਰੋਂ ਼ਦੱ ਤੀ ਜਣੀ ਹਨ ਉਹ ਹ ਹੂਣੀ।
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